
1 
 

 

 

Nieuwsflits HVL  22  - vrijdag 16 juli 2021 

Agenda 

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

• ma 30.08.2021: start schooljaar 2021-2022 

Van de Directie 

Aanvulling formatie 2021-2022 
Groep 1/2A 

Het is ons gelukt om voor de groep van Amanda de vervanging rond te krijgen. 

Eerder berichtten wij u al dat Miek Hoeksma drie dagen in deze groep komt 

werken en nu kunnen we ook berichten dat Naomi Batist de andere twee dagen 

gaat invullen. 

U kent Naomi vast al. Zij gaat de overstap maken van 2Samen naar het 

onderwijs.  
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Mijn naam is Naomi. Ik ben een sociale, behulpzame medewerker, die open staat voor nieuwe 

ervaringen, maar zelf al een ruime werkervaring heeft, in verschillende branches.  

Ik ben productief, doelgericht en heb vaardigheden als doorzetten, samenwerken, initiatief nemen. Ik 

kan goed schakelen in onverwachte situaties; diversiteit in werkzaamheden spreekt mij aan. Wat ook 

belangrijk is: Ik beschik over relativeringsvermogen en een goede portie humor: ik heb nooit een 

ochtendhumeur! 

Intern begeleider groep 6 t/m 8 

Afgelopen week hebben wij ook gesprekken gevoerd met kandidaten voor de taak van intern 

begeleider (IB). Wij zijn erg blij u voor te kunnen stellen aan Joline Huijsmans. 

Mijn naam is Joline Huijsmans en komend schooljaar zal ik het team van ‘Het 

Volle Leven’ komen versterken als intern begeleider.  Onder gezonde druk, 

zorgvuldig, zelfstandig en samen. Dat is hoe ik graag werk. Gaat er iets mis? 

Dan ga ik actief op zoek naar een oplossing. Ik ben gedreven en werk graag 

hard, maar vind het ook fijn als er ruimte voor humor is. Ik ben geïnteresseerd 

in de mensen om me heen, ga gemakkelijk het contact aan en kan me goed 

verplaatsen in de ander. Zowel in een persoon, als in een organisatie. Naast 

leerkracht basisonderwijs, ben ik ook psycholoog en heb ik me gespecialiseerd 

in beelddenken. Ik hoop dan ook dat ik veel voor de kinderen kan gaan 

betekenen op verschillende vlakken. Voor nu een fijne vakantie en tot ziens! 

Zieke bomen op het schoolterrein 
Afgelopen dinsdag zijn de zieke bomen op ons terrein gekapt. De zieke iepen besmetten anders alle 

andere iepen op ons terrein. Ook stonden er ‘dode’ bomen veroorzaakt door de droogte van vorig 

jaar. Dus uit veiligheidsoverweging en bescherming van de andere bomen is deze actie (tijdens 

schooltijd) noodzakelijk en moest z.s.m. gebeuren.  

Schoolbenodigdheden 2021-2022 
Wij verzoeken u de onderstaande schoolbenodigdheden aan te schaffen voor uw kind(eren).  

Groep 3 

• 1 etui met kleurpotloden en/of stiften 

• puntenslijper met bakje 

• schaar 

• lijmstift 

• gum 

• whiteboard stift 

Groep 4 

• 1 etui met kleurpotloden en/of stiften 

• puntenslijper met bakje 

• schaar 

• lijmstift 

• gum 

• whiteboard stift 

• 4 schrijfpotloden (HB) 

• liniaal 30cm 
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Groepen 5 en 6 

• 1 etui met kleurpotloden en/of stiften 

• puntenslijper met bakje 

• schaar 

• lijmstift 

• gum 

• whiteboard stift 

• 4 schrijfpotloden (HB) 

• liniaal 30cm 

• huiswerkmap A4 formaat 

Groepen 7 en 8 

• 1 etui met kleurpotloden en/of stiften 

• puntenslijper met bakje 

• schaar 

• lijmstift 

• gum 

• whiteboard stift 

• 4 schrijfpotloden (HB) 

• goede pen 

• liniaal 30cm 

• huiswerkmap A4 formaat 

• agenda 

Coronamaatregelen voor na de zomervakantie 
Medio augustus ontvangen de scholen, na overleg met minister Arie Slob en de PO Raad, nieuwe 

richtlijnen m.b.t. de dan geldende maatregelen rondom Covid-19. Wij berichten u in de laatste 

vakantieweek wat dit voor onze school betekent zoals het halen en brengen, looproutes, al dan niet 

werken in cohorten, etc. 

Fijne zomervakantie 
Tot slot wensen wij u een zonnige zomervakantie toe. Op maandag 30 augustus openen wij de 

deuren van de school weer. We hopen alle kinderen en ouders gezond en heerlijk uitgerust terug te 

zien. 

Activiteiten in de zomervakantie 

Vakantiepas 
Vier de zomer met de VakantiePas! 

Het is bijna zomervakantie en de VakantiePas is uitgedeeld aan de 

kinderen. Hij staat boordevol met activiteiten in en rond Den Haag. 80 

activiteiten, waarvan 23 gratis en de rest met korting. Daarnaast zijn er ook 

weer fantastische prijzen te winnen, namelijk vrijkaarten voor De Efteling 

of een uitje met de hele klas naar de bioscoop. 

De VakantiePas is geldig in de zomervakantie van 17 juli t/m 29 augustus. 

Dit jaar zijn er extra veel sportieve buitenactiviteiten, bijvoorbeeld 

beachkorfbal, rolhockey, surfles, tennis of boomklimmen. Ook kunnen de 

kinderen weer terecht bij  musea, restaurants, workshops en zwembaden. 
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Verder worden kinderen gestimuleerd om een oudere blij te maken met een leuke kaart of tekening. 

Alle activiteiten staan ook op www.vakantiepas.nl. Daar vindt u alles over eventuele wijzigingen, en 

nieuwe activiteiten die niet in de ‘papieren’ VakantiePas staan.  

Kommunika 
Buurtcentrum Kommunika organiseert komende zomervakantie weer heel veel activiteiten voor de 

jeugd van Scheveningen. 

Kijk voor meer informatie op www.kommunika.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzee 
ZEEKIDS Zomerprogramma 

Vervelen in de zomervakantie? Nou echt niet! Tijdens de 

zomervakantie presenteert Muzee: ZEEKIDS zomerprogramma. Van 

maandag 16 t/m vrijdag 20 augustus kunnen alle kinderen van 

6 t/m 12 jaar een dagprogramma volgen van 10:00 tot 15:30u. We 

gaan onder andere aan de slag met street art, recycling, 3D, 

audiovisueel, storytelling en nog veel meer! Elke dag werken we 

met een ander thema zoals Kunst van de straat, Schoon strand, Zeedieren, Verhalen van de zee en 

Zomer in je bol. De workshops worden gegeven door kunstenaar Lotte Verweij en zijn in 

samenwerking met Muzee ontwikkeld. Kinderen kunnen 1 of meerdere dagen deelnemen. Tussen 

de middag word je verwend met een heerlijke lunch. Meld je op tijd aan, want vol=vol! 

ZEEKIDS Strandexcursie 

Benieuwd naar alle dieren op het Scheveningse strand? In samenwerking 

met IVN Den Haag worden er strandexcursies aangeboden. Spelenderwijs 

leer je ook over het leven in de visserij. We gaan namelijk met een kornet 

vissen! Doe je mee?  

LET OP: Deze excursie vindt plaats op locatie. We verzamelen aan het 

begin van het Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen. 

Voor meer informatie en tickets zie: 

• Zeekids Zomerweek: https://www.muzeescheveningen.nl/activiteit/zeekids-zomerprogramma/  

• Zeekids Strandexcursies: https://www.muzeescheveningen.nl/activiteit/zeekids-strandexcursie/  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|ed20a9a0116b4da6785908d945fb1a9c|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637617767060299510|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=Vy0QfaovL9I1YSyxNeF4Ta50NgAbzwikv3HqkRe3fmU%3D&reserved=0
https://www.kommunika.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fzeekids-zomerprogramma%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|791654fd7b9c41b6bea608d942ce9015|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637614278465580350|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|0&sdata=1oMobdnbo9X5VuNwbRItcP5ED%2BRZJgTHb7ftBZla%2Bvo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fzeekids-strandexcursie%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|791654fd7b9c41b6bea608d942ce9015|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637614278465590309|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|0&sdata=3zLi4OBIWLwaYrpT5qmBoWfY326kXVGhlFr2X%2BuW9f0%3D&reserved=0

