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Nieuwsflits HVL  20  - donderdag 1 juli 2021 

Agenda 

• do 01.07.2021: MR vergadering 

• wo 07.07.2021: musical groep 8B 

• do 08.07.2021: musical groep 8A 

• do 08.07.2021: disco groepen 8 

• ma 12.07.2021: uitgooien groepen 8 

• vr 16.07.2021: alle leerlingen om 12:00u vrij 

• ma 19.07.2021 t/m vr 27.08.2021: zomervakantie - school gesloten 

Van de Directie 

Interim-directeur 
N.a.v. de vraag van zowel het team als de MR aan mij, Rubi, om nog een schooljaar op Het Volle 

Leven te blijven, heb ik besloten dat ik dat heel erg graag wil doen. Het komende schooljaar wordt 

mijn laatste werkzame jaar daar ik in augustus 2022 de AOW-leeftijd bereik en met pensioen ga. 

Mijn werkzame leven af te mogen ronden op deze prachtige school vind ik een grote eer. 

Het streven is om aan het begin van 2022 te gaan werven voor een nieuwe directeur. We hopen dat 

zij of hij dan uiterlijk per 1 mei kan starten, zodat ik de nieuwe directeur nog in kan werken. 
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Vertrekkende teamleden 
Aan het einde van het schooljaar nemen we van drie teamleden afscheid. 

Yvonne Toonstra, IB, gaat een nieuwe uitdaging aan en wordt directeur van basisschool RKBS De 

Bras. Yvonne heeft 19 jaar gewerkt bij De Haagse Scholen (en voorheen bij het openbaar onderwijs 

gemeente Den Haag). Yvonne heeft samen met Marianne onze zorgstructuur verbeterd en als lid van 

het managementteam ons beleid verder vormgegeven. Wij zullen haar enorm gaan missen, maar 

feliciteren haar met deze geweldige nieuwe kans. 

Tamara Veen, groep 1/2E, heeft besloten terug te keren naar het speciaal onderwijs, het onderwijs 

waar haar hart naar uitgaat. Wij hebben Tamara in deze korte tijd leren kennen als een zeer 

betrokken kleuterjuf. We feliciteren Tamara met haar nieuwe baan en feliciteren alle kinderen in 

haar nieuwe klas alvast met deze geweldige juf. 

Chanthal van der Drift, groep 8B, gaat ons ook verlaten. Zij gaat met haar gezin verhuizen naar 

Drenthe. Chanthal heeft zich in het afgelopen jaar voor meer dan 100% ingezet voor ‘haar‘ 

achtstegroepers. We wensen haar en haar gezin een mooie nieuwe start toe. 

Vervanging 
Saskia Sprenger heeft in de afgelopen maanden Kristie Overeem (groep 3C) vervangen tijdens haar 

zwangerschaps- en bevallingsverlof. Na de zomervakantie komt Kristie weer terug en vertrekt Saskia 

naar het speciaal onderwijs, de Eerste Nederlandse Buitenschool. We willen Saskia heel erg 

bedanken voor de fijne manier waarop zij de groep heeft begeleid. 

Nieuwe leerkrachten 
Na de zomervakantie komen de volgende leerkrachten ons team versterken: 

• Brenda Sterk, interne coach/begeleider en leerkracht 

• Sanne Verstraate, leerkracht 

• Anna Crawford, leerkracht 

• Kim Vink, leerkracht 

• Wendy Stam, vakleerkracht gymnastiek voor de kleuters 

Lerarentekort 
U heeft ongetwijfeld in de afgelopen weken de signalen opgevangen over het lerarentekort in vooral 

de grote steden. Wij waren bijna rond met onze formatie maar op het laatste moment vallen er toch 

nog gaten i.v.m. het vertrek van teamleden en het vervangen van zwangere teamleden. 

Zo is het niet ondenkbaar dat de vacature voor een intern begeleider nog een verschuiving teweeg 

kan brengen in wie voor welke klas staat volgend schooljaar. 

We benadrukken dan ook met klem dat er nog wijzigingen in de formatie van volgend schooljaar op 

kunnen treden. 

Formatie schooljaar 2021-2022 
De voorlopige formatie voor volgend schooljaar is als aparte bijlage bijgevoegd bij het Social Schools 

bericht. 

Verkeersplein 
Reactie van ANWB: 
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De afgelopen weken is er door meer dan 300 scholen gestreden om een ANWB Verkeersplein. En 

werden er meer dan 120.000 stemmen uitgebracht! Vorige week heeft de Adviescommissie van het 

ANWB Fonds de inzendingen besproken en daarbij is er gekeken naar het aantal stemmen en de 

motivatie van de school. Vrijdag heeft de Adviescommissie uit deze inzendingen in iedere provincie 

één winnaar gekozen. Helaas zit jullie school hier niet bij. Het aantal deelnemende scholen was 

overweldigend en het deelnemersveld sterk. We zijn erg trots dat zoveel scholen zich voor de 

verkeersveiligheid van hun leerlingen willen inzetten. We willen jullie danken voor de moeite die jullie 

hebben genomen om de school aan te melden en om stemmen te vergaren. In september en oktober 

van dit jaar wordt per provincie bekendgemaakt wie de winnaar is.  

Op dit moment zijn we bezig met een alternatief. Zodra we hier meer over weten berichten we u. 

We willen iedereen natuurlijk hartelijk bedanken voor alle stemmen. 

Van de Medezeggenschapsraad 

Beste ouders/verzorgers, 

In de Nieuwsflits van 3 juni stond dat Adrienne de Beer zich verkiesbaar stelde om weer een termijn 

van 3 jaar in de MR te zitten. Op 17 juni was de deadline voor u om zich aan te melden. Aangezien er 

geen aanmeldingen zijn binnengekomen, hoeft er geen verkiezing plaats te vinden. Adrienne blijft 

voor de komende 3 jaar nog in de MR. We wensen haar veel plezier en succes! 

Met vriendelijke groet, 

Angelique Jansen 

voorzitter MR 

Overig nieuws 

Nog enkele plekken beschikbaar bij BSO Beach Kids  
Beach Kids is een kleinschalige BSO, gelegen aan de voet van de vuurtoren in Scheveningen. Het 

buiten leven, samen spelen en ontdekken en gezonde voeding spelen een belangrijke rol bij Beach 

Kids. Wij gaan dagelijks met de kinderen op pad naar het bos, strand of één van de vele speeltuinen 

die bij ons in de buurt liggen. Zijn we binnen dan kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, hun 

creativiteit de vrije loop laten gaan, dansen op ons podium of meehelpen in de keuken om iets 

lekkers te bakken of koken. Wij willen dat alle kinderen zicht thuis voelen op onze BSO en aan het 

einde van de dag met een lach op hun gezicht naar huis gaan.  

Zijn jullie nog op zoek naar een plek voor jullie kind om 

na schooltijd en/of de schoolvakanties met 

leeftijdsgenoten een plezierige tijd te hebben? Kijk dan 

op onze website: www.beachkids-denhaag.nl en bel of 

mail ons voor een rondleiding.  

  

https://www.beachkids-denhaag.nl/
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Haagjes zomereditie 
Hoera, de zomervakantie komt eraan én de cultuursector is weer open.  

Culturele expressievormen zoals toneel, dans en muziek zullen een belangrijke rol spelen in het 

verwerken van wat er de afgelopen 16 maanden is gebeurd. Ook de zomervakantie zal zorgen voor 

de nodige ontspanning en plezier.   

In de zomereditie van HAAGJES staan inspirerende tips voor activiteiten in de zomervakantie.  

Klik hiervoor op de volgende link: https://bit.ly/3jiADdf 

TeamNL Olympic Festival van 23 juli t/m 8 augustus 
De Olympische Spelen toch van heel dichtbij meemaken? Klinkt ultiem… Nou, dat is het ook! Den 

Haag organiseert hét thuisblijfevenement van de Olympische Spelen. Het TeamNL Olympic Festival: 

sport doen, sport kijken en sport beleven! Van 23 juli t/m 8 augustus 2021 wordt hét sportstrand 

van Den Haag omgetoverd tot een prachtig festival dat de olympische sferen van Tokio naar 

Nederland brengt. 

Overdag kun je zelf allerlei sporten beoefenen onder begeleiding van meer dan 50 verschillende 

sportbonden. Daarnaast kun je live de Olympische Spelen volgen op grote tv-schermen en TeamNL 

aanmoedigen, inclusief voor- en nabeschouwingen, entertainment en de aanwezigheid van ex-

topsporters en olympiërs.  

Op alle dagen van het TeamNL Olympic Festival vinden er ook, verspreid over 10 locaties door heel 

Den Haag, sportieve activiteiten plaats. Denk aan clinics, toernooien, kennismakingslessen, maar ook 

een gave fotoshoot of meet & greet met een, net uit Tokyo teruggekeerde, TeamNL atleet. De 

activiteiten in de stad zijn voor iedereen gratis toegankelijk! 

Meer informatie over het TeamNL Olympic Festival op het strand en in de stad vind je via 

www.teamnl.org/festival 
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