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Nieuwsflits HVL 18 - 4 juni 2021 

Agenda 

• do 10.06.2021: Schoolreis groepen 3 t/m 7 

• vr 11.06.2021: Studiedag - alle leerlingen vrij 

• ma 14.06.2021: MR vergadering 

• di 22.06.2021 t/m do 24.06.2021: kamp groepen 8  

Van de Directie 

Burgemeester Jan van Zanen op bezoek 
Gisteren (donderdag 3 juni) kregen wij bezoek van de burgemeester Jan van Zanen. Hij had n.a.v. de 

vernielingen van de bijenkasten van onze imker Nina een persoonlijke brief gestuurd aan Rubi. 

Natuurlijk hebben wij de burgermeester hiervoor hartelijk bedankt en hem meteen uitgenodigd om 

een kijkje te nemen op onze prachtige school.  

Julie, Hessel en Mily van de leerlingenraad hebben de burgemeester welkom geheten en een 

prachtige rondleiding door onze school verzorgd.  
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De bibliotheek was ook weer open en de biebouders hebben ook hier iets van aan de burgemeester 

kunnen laten zien.  

Daarna ging de rondleiding verder over ons groene schoolplein met de dierenweide en de 

schooltuin. Daarna namen Raiza, Evi, Freya, Thijn en Féline het over om de burgemeester alles uit te 

leggen over de bijen en de bijenkasten. 

Fijn dat de Groenraad werd vertegenwoordigd door vader Niels zodat er ook uitleg gegeven kon 

worden hoe hier met heel veel ouders aan het groen gewerkt wordt. 

Na afloop vertelde de burgemeester onder de indruk te zijn van alles wat er op deze school gedaan 

wordt. Echt een school waar met recht het leren, ontdekken en beleven hoog in het vaandel staat. 

De ouderbetrokkenheid vond hij ook fantastisch om te zien. Kortom burgemeester Jan van Zanen 

vindt het een geweldige school! Hieronder ziet u een aantal foto's van het bezoek. De burgemeester 

houdt trouwens zelf een fotodagboek bij van zijn werkbezoeken, deze is te vinden op 

https://janvanzanen.denhaag.nl/fotodagboeken.   

 

 

 

https://janvanzanen.denhaag.nl/fotodagboeken
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Personele ontwikkelingen 
Op dit moment hebben wij twee zieke leerkrachten waarvan het herstel nog enige tijd zal duren. Dit 

betekent dat wij regelmatig aan het puzzelen zijn hoe één en ander te vervangen. Dit gaat soms ten 

koste van bijvoorbeeld RT en Plusklaslessen. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Voor groep 8B hebben wij wel vervanging kunnen regelen. Per 31 mei staat Mart Roeleveld vier 

dagen voor deze klas. Mart is een ervaren bovenbouw leerkracht. We zijn dan ook erg blij dat hij 

deze vervanging op zich heeft genomen.  

In de afgelopen periode hebben wij sollicitatiegesprekken gevoerd m.b.t. de formatie voor het 

nieuwe schooljaar. Mart zou per 1 augustus a.s. bij ons komen werken en is nu dus twee maanden 

eerder gestart. We heten Mart van harte welkom en wensen hem een mooie start op onze school. 

De formatie voor het nieuwe schooljaar is nog niet helemaal rond. Op 14 juni presenteren wij de 

formatie aan de MR en in de Nieuwsflits van 1 juli hopen wij de definitieve formatie met u te kunnen 

delen. Dat is ook het moment waarop de kinderen geïnformeerd worden wie volgend jaar hun juf of 

meester wordt.  

Vaccineren 
Veel teamleden zijn in de komende weken aan de beurt om gevaccineerd te worden. Natuurlijk 

vinden wij dit heel belangrijk en willen we de teamleden in de gelegenheid stellen om zo snel 

mogelijk een afspraak te maken. Het is niet altijd mogelijk om dit na de lesdag te doen dus het kan 

voorkomen dat er lessen uitvallen. Uiteraard berichten we u dan zo snel mogelijk via Social Schools. 

Schoolreis groepen 1 & 2 
De kinderen en hun juffen en meesters hebben genoten van het eerste uitstapje met de kinderen 

naar Plaswijckpark. Dank ook aan alle begeleidende ouders. En fijn dat we ondanks de regels die er 

nog steeds zijn, dit met elkaar zo goed hebben kunnen laten verlopen. 
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Schoolreis groepen 3 t/m 7 
Volgende week donderdag 10 juni zijn de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 aan de beurt. Ook daar 

wordt echt naar uit gekeken. Er zijn regels opgesteld voor het brengen en halen en we rekenen erop 

dat u zich daar allemaal aan houdt. 

Zomerfeest 
Het op geplande zomerfeest gaat helaas niet door. Wij hebben meer dan 600 kinderen en samen 

met de ouders en de teamleden zijn we sowieso dan met meer dan het toegestane aantal voor 

groepen. 

Musical groep 8 
De musicals van de groepen 8 gaan wel door en de opvoering vindt gewoon op school plaats. Meer 

informatie hierover ontvangen de ouders van de groep 8 leerlingen later deze maand. 

Er is een kleine wijziging in de datums: 

• Woensdag 7 juli: musical groep 8B 

• Donderdag 8 juli: musical groep 8A 

Bijenkasten 
Bron: omroep West 

Er is een splinternieuwe bijenstal geplaatst, nadat 

afgelopen maart vier bijenkasten werden vernield. De 

bijenstal zorgt ervoor dat niemand meer gemakkelijk 

bij de bijenkasten kan komen en dat geeft imker Nina 

Moerdijk een goed gevoel. 'Het is fijn om te weten dat 

de bijen voortaan veilig zijn in deze ontzettend mooie 

bijenstal.' 

Nadat de vier bijenkasten afgelopen maart werden 

vernield, werd er een inzamelactie opgezet. Binnen een paar uur werd het streefbedrag van 1250 

euro al opgehaald. 'Ik ben overweldigd door alle support. Ik had dit echt nooit verwacht', zegt Nina 

blij. 

Inmiddels staat de bijenstal ter bescherming van de kasten in de tuin van basisschool Het Volle 

Leven en Nina kan haar geluk niet op. 'Ik wil iedereen die gedoneerd en meegeholpen heeft 

ontzettend bedanken', laat ze weten. Het overige geld dat is binnengehaald met de inzamelactie zal 

worden gebruikt voor educatiemateriaal voor de kinderen en voor bloemenzaadjes voor bijen. 

Koninginnen overleefden aanval 

De vier bijenkasten die bij de bassischool aan de Rijslag 

staan hebben elk zo'n 20.000 bijen. In de zomer zijn 

dat er zo'n 50.000 per kast. Elke kast heeft een eigen 

koningin. 'Ze hebben ook namen', vertelt Nina lachend. 

'Ze heten Queen B, Polly and the pollinators, Beopatra 

en Beyoncé.' 

Veel bijen zijn door het vandalisme doodgegaan en lange tijd was het onduidelijk of de koninginnen 

het wel hadden overleefd. Gelukkig voor Nina bleken de vier koninginnen de aanval te hebben 

overleefd, waardoor er inmiddels weer wat leven zit in de vier kasten bij de basisschool. 
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Van de Medezeggenschapsraad 

Beste ouders/verzorgers, 

Aan het einde van dit schooljaar verloopt voor Adrienne de Beer 

(moeder van Maurick - 4C) de driejarige termijn in de MR. Ze heeft 

al aangegeven dat ze graag door wil gaan met de MR en stelt zich 

verkiesbaar. 

Doordat Adrienne verkiesbaar is, kunt u zich ook als kandidaat 

opgeven. Als u de komende drie jaar daadwerkelijk iets wil 

betekenen voor Het Volle Leven, dan heeft u nu de kans om daar 

iets mee te doen. 

Kom onze MR versterken 

Wilt u proactief meedenken en meewerken met de directie om de kwaliteit van Het Volle Leven 

verder te optimaliseren? Wilt u een goed klimaat creëren voor onze kinderen én onze 

personeelsleden? Komt u dan onze MR versterken? 

Wat we van u vragen 

Een actieve voorbereiding en houding in de acht vergaderingen die we per schooljaar hebben. De 

vergaderingen vinden meestal plaats op een maandagavond en kunnen ook op afstand worden 

bijgewoond. Daarnaast vragen we u mee te denken en te helpen bij de de jaarlijkse ouderavond in 

het voorjaar. 

Bent u enthousiast?  

Fijn! We ontvangen graag uw korte motivatie uiterlijk donderdag 17 juni per e-mail. Vergeet niet uw 

naam plus de naam van uw kind(eren) en groep(en) te vermelden. Ons mailadres is 

mr@hetvolleleven.nl 

De procedure 

Het kan voorkomen dat meerdere mensen zich aanmelden. Dan vindt een verkiezing plaats. De MR 

stelt een lijst vast van mensen die verkiesbaar zijn. Alle ouders mogen één keer voor de 

oudergeleding. De directie zal de stemmen tellen en maakt de uitslag bekend. 

Met vriendelijke groet, 

de Medezeggenschapsraad 

• Cilly van Alphen, moeder van Mats - 4A 

• Merel Eijken, moeder van Fiene - 8A, Ties - 6B, Isa en Mauk - 3A 

• Stijn de Roos, vader van Evan - 6C 

• Jonas Rosenstok, vader Febe 5C en Imara - 1/2E  

• Veronica Groenewegen, leerkracht 1/2B 

• Yvonne van Haren, leerkracht 1/2C & 1/2D  

• Angelique Jansen, leerkracht 4B 

• Annelies Struijk, leerkracht 7B 

• Maartje Verberne, leerkracht 2X 

Met super veel dank aan de leerlingenraad voor de prachtige video en posters! 

mailto:MR_kandidaat@hetvolleleven.nl
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Overig nieuws 

Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-18 jaar 
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een een Haagse 

Ooievaarspas kunnen bij Leergeld Den Haag de 

Schoolspullenpas aanvragen. Met deze Schoolspullenpas 

kunnen ze, samen met hun ouders, spullen voor school 

kopen: pennen, potloden, gymspullen, mappen… en wat er 

verder nog nodig is voor school.  

De waarde van de pas is € 50 voor kinderen op de 

basisschool; € 250 voor brugklasleerlingen en € 150 voor 

leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet 

onderwijs. 

Zelf aanvragen met het aanvraagformulier? 

Eind mei heeft Leergeld Den Haag een aanvraagformulier gestuurd op naam van het kind. Ouders 

kunnen de gegevens op het formulier controleren. Kloppen de gegevens, dan kan het formulier, met 

een handtekening van de ouder/verzorger, naar Leergeld Den Haag worden teruggestuurd. Gebruik 

hiervoor de antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 

Digitaal aanvragen: snel en makkelijk 

U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag: 

https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp 

Aanvraagformulier niet ontvangen? 

Bel of mail met Leergeld Den Haag als u 8 juni nog geen aanvraagformulier hebt ontvangen. T: 070-

7796135 / 070-7796136 (ma-don 9.00-12.30) Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl  

 

Kleinschalige Peuterspeelzaal Kind aan Zee  
Naast onze BSO is Kind aan Zee sinds enkele maanden ook gestart met een kleinschalige 

peuterspeelzaal voor kinderen vanaf 2,5 jaar. 

Tijdens de schoolweken bieden wij peuters een heerlijke ochtend aan 

waarin ze ervaringen met andere kinderen opdoen door samen te 

zingen, dansen, spelen en te genieten van bos, strand en duinen. Door 

onze lieve juffen en huiselijke ruimte met bloemen, hout en rustige 

kleuren voelt ieder kindje zich snel thuis waardoor hij of zij volop kan 

ontwikkelen en ontdekken. 

Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op onze website 

www.kindaanzee.com 

Met vriendelijke groet, 

Pien en Lieke van Kind aan Zee 

https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp
mailto:schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl
http://www.kindaanzee.com/
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Contactgegevens 

obs Het Volle Leven 

Rijslag 21 

2587 BB Den Haag 

070 - 355 84 54 

info@hetvolleleven.nl 

  

Ga naar onze website op www.hetvolleleven.nl 

https://www.hetvolleleven.nl/

