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Nieuwsflits HVL  21  - vrijdag 9 juli 2021 

Agenda 

• 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 

• ma 30.08.2021: start schooljaar 2021-2022 

Van de Directie 

Afscheid achtstegroepers 
Voor Mily, Gijs, Robin, Tika, Norah, Lieve, Yari, Sverre, Joaquin, Freya, Marijn, Rodus, Lovis, Raiza, 

Alma, Evi, Fienne, Nola, Josephine, Maaike, Yasin, Isabel, Leon, Zoë en Olivier, Djayla, Dani, Lina, 

Kyano, Tequila, Bink, Tirza, Nico, Mila, Dion, Eliza, Thijn, Féline, Kiyomi, Peng Shen, Roos, Fenna, 

Ruben, Manu, Annabel, Noa, Faylynn, Kai en Lisa, 

Het is zo ver. Jullie nemen afscheid van Het Volle Leven. Wij zijn ontzettend trots op jullie en hebben 

genoten van de musicals! 
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Het meemaken van een pandemie betekent dat jullie de eerste generatie kinderen zijn die 

gedurende twee schooljaren een lange tijd digitaal onderwijs hebben gevolgd. Daar zaten vast heel 

erg veel leuke momenten bij maar zeker ook momenten dat je snakte naar je vrienden en 

vriendinnen, de klas en de school. 

In ieder geval zijn jullie echt onderdeel geweest van een periode die later in de geschiedenislessen 

verwerkt gaat worden. 

Wij wensen jullie een mooie zomer toe en voor daarna een geweldige start op jullie nieuwe school. 

Maandag gaan we jullie ‘de school uitgooien!’  

Groep 2X 
M.i.v. het nieuwe schooljaar is er geen groep 2X meer. Hiervoor zijn diverse redenen: 

• Voortschrijdend inzicht maakt dat nu er in de kleutergroepen steeds meer 

groepsdoorbrekend gewerkt kan worden er nog meer aandacht is voor de leerbehoeften van 

elke kind.  

• De Plus-/SENklas wordt uitgebreid naar vier dagen per week en voor alle kinderen uit de 

groepen 1 t/m 8. Dit was twee dagen per week voor de groepen 3 t/m 8.  

• Logistiek en organisatorisch drukt een 2X klas met weinig leerlingen extra zwaar op de 

overige kleuterklassen die dan allemaal rond de 30 (of soms meer) kinderen in de klas 

hebben.  

Projectklas 
Twee weken geleden hebben we in de Nieuwsflits een bericht geschreven over de uitbreiding van de 

Plus-/SEN klas. Deze klas gaat vanaf het nieuwe schooljaar Projectklas heten. Deze benaming past 

beter bij de inhoud en werkwijze van deze klas.  

Donderdagavond 1 juli is het bijgestelde protocol Hoogbegaafdheid aan de MR gepresenteerd. Het 

protocol wordt binnenkort op de website geplaatst. 

Volgend schooljaar zal juf Helga u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de 

projectklas. Helga is pas geslaagd voor haar opleiding en mag zich nu specialist Hoogbegaafdheid en 

differentiatie noemen. 

Groep 1/2A 
De vervanging van Amanda van den Broek (groep 1/2A) is tot de kerstvakantie deels ingevuld. Na de 

zomervakantie komt Miek Hoeksma voor drie dagen in deze groep werken. We zoeken nu nog een 

vervanging voor twee dagen. 

Interne begeleiding (IB) 
Vorige week hebben we het vertrek van Yvonne Toonstra medegedeeld.  

De taak van intern begeleider wordt volgend schooljaar als volgt ingevuld: 

Kim van der Linden zal voor twee dagen de IB-er worden voor alle groepen 1-2. Zij combineert dit 

met haar taak als bouwcoördinator voor de kleutergroepen. Kim is een ervaren specialist Het Jonge 

Kind. We zijn dan ook erg blij dat zij deze expertise op onze school volledig in kan zetten 

Marianne van der Horst wordt IB-er voor de groepen 3 t/m 5 en zal daarnaast ook de andere IB-ers 

inwerken en bijstaan. 
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Voor de taak van IB-er groepen 6 t/m 8 hebben we een vacature uitstaan. 

Nieuwe indeling lokalen 
Op woensdagmiddag 14 juli verhuizen we intern met een aantal lokalen. Hiervoor hebben we vanaf 

13:00 uur verhuizers ingehuurd. De reden hiervoor is dat we zoveel mogelijk groepen die samen 

werken bij elkaar op één gang situeren. Op deze manier kunnen we optimaal gebruik maken van de 

leerpleinen.  De indeling van de lokalen m.i.v. volgend schooljaar is als bijlage bij deze Nieuwsflits 

bijgevoegd. 

Traktaties  
In oktober 2020 is met u gecommuniceerd dat we één lijn trekken voor wat betreft het trakteren en 

of het uitdelen van kleine cadeautjes. Naar nu blijkt denken een aantal ouders dat dit een 

coronamaatregel was. Dat is echter niet zo. Wij willen een gezonde en duurzame school zijn. Het 

trakteren zorgt voor veel discussies. Want wat is gezond? Hoe gaan we om met allergieën? Moeten 

kinderen wel of niet na het eten van citrusvruchten direct hun tandenpoetsen i.v.m. aantasting van 

het glazuur? En voor wat betreft het uitdelen van mini cadeautjes zijn er vragen over de 

duurzaamheid, de plastic verpakkingen, productielijnen in arme landen waarbij kinderarbeid in het 

spel is, etc.  

We gaan een nieuwe traditie neerzetten. Jarige kinderen worden in de klas in het zonnetje gezet en 

krijgen bijv. een mooie feesthoed op of een slinger om. Zo ziet iedereen dat ze jarig zijn en maken 

we er een feestelijke dag van. Natuurlijk mogen ze wel met een mooie grote verjaardagskaart op 

hun verdieping de klassen rond.  

Voorstellen nieuwe leerkrachten 

Mart Roeleveld 
Mijn naam is Mart Roeleveld, ik ben 33 jaar en ik woon in Scheveningen. De 

laatste weken van dit schooljaar was ik de leerkracht van groep 8B, dus ik 

ben inmiddels al niet helemaal nieuw meer op Het Volle Leven. De 

afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt op een basisschool in de Schilderswijk en 

daar aan verschillende groepen lesgegeven. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 

om te sporten. Ik loop hard, doe crossfit en in de zomer speel ik 

beachvolleybal. Verder hou ik van wandelen in de natuur, muziek, spelletjes 

en reizen. Tot ziens! 

Brenda Sterk 
Mijn naam is Brenda Sterk en na de zomervakantie zal ik starten op het Volle 

Leven. Ik ben inmiddels al 36 jaar werkzaam in het basisonderwijs, als leerkracht 

en interne coach. Deze twee taken zal ik ook op Het Volle Leven gaan vervullen 

en ik kijk er naar uit om op jullie school aan de slag te gaan. Laten we er met z'n 

allen een gezellig en leerzaam jaar van maken. Tot na de vakantie! 

Miek Hoeksma 
Mijn naam is Miek Hoeksma. Na de zomervakantie kom ik voor drie dagen in groep 

1/2A te staan. Ik heb zo'n 20 jaar ervaring in verschillende groepen. De laatste drie 

jaar bij de groepen 1 en 2. Mijn hobby's zijn weven bij een kunstenares en 

tuinieren in mijn ecologische moestuin. 
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Anna Crawford 
Hallo, ik ben Anna en moeder van twee prachtige dochters Loïs en Jolie. Ik 

breng graag veel tijd met mijn gezin door en ik heb sinds 2019 heel bewust voor 

het onderwijs gekozen door te starten met het zij-instroomtraject. Een versneld 

traject waar ik met mijn achtergrond en ervaring inmiddels een mooie reis heb 

mogen maken door onderwijsland. 

In mijn vrije tijd ga ik graag naar het theater en ik heb een passie voor zingen.  

Met veel enthousiasme kijk ik uit naar mijn nieuwe plek op Het Volle Leven en ik kan niet wachten 

om mijn nieuwe groep te gaan leren kennen. Maar nu eerst maar eens genieten van een fijne 

vakantie, tot gauw allemaal! 

Kim Vink 
Mijn naam is Kim Vink. Ik ben 39 jaar, getrouwd met Erwin en mama van An (1,5 

jaar) en Job van 5,5 jaar, die volgend jaar naar groep 3 gaat, ook op Het Volle 

Leven. Na een carrière in het wetenschappelijk onderzoek, heb ik een aantal jaar 

geleden de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. De afgelopen jaren heb ik 

met veel plezier als juf gewerkt in de Schilderswijk. Ik kijk er naar uit om na de 

vakantie op Het Volle Leven te starten. 

Sanne Verstraate-Smakman 
Mijn naam is Sanne Verstraate -Smakman en vanaf het nieuwe schooljaar mag 

ik samen met de kinderen het avontuur van groep 3B beleven. De afgelopen 

drie jaar heb ik als kleuterleerkracht gewerkt op een basisschool in Delft, 

waarvan twee jaar als zij-instromer. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten. Voor nu 

een hele fijne zomervakantie! 

Wendy Stam 
Hallo, mijn naam is Wendy Stam en volgend schooljaar geef ik op de maandag 

bewegingsonderwijs aan de kleuters. Ik kijk er naar uit! 

Ik heb veel werkervaring als vakleerkracht bewegingsonderwijs, maar richt mij al 

enige jaren op de onderbouw, onder andere doordat ik mij als Pabo-docent hierin 

heb gespecialiseerd, maar vooral omdat de onbevangenheid van de kinderen en 

het spelend leren mij aanspreekt. 

Fijne zomervakantie en tot de 30ste augustus! 

 


