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Schoolfotograaf
Herfstvakantie – school gesloten
Studiedag – alle leerlingen vrij

Van de Directie
Ouders gezocht voor Tussenschoolse opvang (TSO)
Welke ouder zou af en toe willen helpen bij de TSO? Deze vindt plaats tussen 11:45u en 13:15u (op ma,
di, do en vr). Indien u wilt helpen, krijgt u een vergoeding van € 6,75 per uur.
Meld je aan bij Gonneke Solleveld: 06 - 49 39 42 13.

Ouders gezocht voor de ouderraad
De ouderraad zoekt nieuwe leden voor de ouderraad! Wil je helpen bij de organisatie van onder meer
Sinterklaas, Kerst en het zomerfeest, stuur dan een mail naar or@hetvolleleven.nl.

Traktaties
De MR heeft als advies gegeven om één lijn te trekken voor wat betreft het wel of niet mogen trakteren.
Daar komt bij dat er veel kritiek is op de uitdeelcadeautjes bij de kleuters. Vaak zijn dit minispeeltjes van
plastic en is het onzeker of deze kinderarbeid vrij geproduceerd worden. Daarom is besloten het advies
op te volgen. Deze nieuwe regel gaat direct na de herfstvakantie in.
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. Natuurlijk
mogen ze wel met een mooie verjaardagskaart op hun verdieping de klassen rond.

Uitnodigingen verjaardagsfeestje en/of andere persoonlijke brieven
Het is de bedoeling dat uitnodigingen buiten de klas en het schoolplein worden uitgedeeld. Bij het
uitdelen in de klas zijn er altijd kinderen die zich verdrietig voelen omdat ze niet zijn uitgenodigd. Dit
geldt ook voor andere persoonlijke brieven zoals kettingbrieven, kerstkaarten, etc.

Ophalen kinderen groep 4
De kinderen uit de groepen 4 mogen sinds kort ook zelfstandig naar de klas lopen. Aan het einde van de
schooldag loopt de leerkracht met de kinderen naar buiten. Vandaar lopen de kinderen zelf naar hun
wachtende ouders achter het hek. Om te zorgen dat ook de ouders veilig op afstand van elkaar kunnen
staan, willen we u adviseren om duidelijk met uw kind af te spreken waar u precies staat te wachten. De
kinderen hoeven nu niet meer pas te lopen, indien er contact is tussen leerkracht/leerling en ouder.

Gestalde fietsen op het schoolplein
Op het schoolplein staat een aantal fietsen al maanden permanent gestald, zie de foto’s hieronder.
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We willen u vragen de fietsen nog voor de herfstvakantie op te halen. Daarna worden ze definitief van
het schoolplein verwijderd.

Vacature
Vanaf januari/februari starten we op Het Volle Leven met een nieuwe instroomgroep voor kleuters.
Voor deze nieuwe groep is natuurlijk ook een nieuwe leerkracht nodig. Ben je zelf geïnteresseerd of ken
je iemand die dit leuk lijkt? Bekijk en deel deze vacature:
https://www.werkenbijdehaagsescholen.nl/vacatures/vacature-leerkracht-kleuters-obs-het-volle-leven221219-11.html

Overblijffactuur
Vrijdag (9 oktober) zal de overblijffactuur meegegeven worden aan de kinderen. Controleer dus even de
(rug)tas van uw kind(eren). Heeft u (een deel van) de overblijfbijdrage al betaald, dan ontvangt u geen
factuur. Indien u de factuur niet heeft ontvangen, stuur dan een mail via MSI (naar Saskia Broersma) of
naar overblijf@hetvolleleven.nl.

Gevonden voorwerpen
Het is weer verbazingwekkend hoeveel gevonden voorwerpen we de eerste 6 weken al hebben
verzameld. Iets kwijt en uw kind heeft het zelf niet terug gevonden? Als u zich meldt bij de
administratie, dan mag u zelf een blik werpen in de kast met gevonden voorwerpen. Na de
herfstvakantie zullen de spullen gedoneerd worden aan een goed doel.
Waardevolle gevonden voorwerpen (fietssleutels, sieraden, brillen e.d.) worden bewaard bij de
administratie.

Algemeen
Sparen voor de schoolbieb kan t/m 30 september
Ook al is de Kinderboekenweek weer afgelopen de spaaractie van Paagman loopt door t/m 30
september. Vorig jaar hebben we flink wat boeken kunnen kopen voor de schoolbibliotheek. Doet u dit
jaar weer mee? Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
1. Koop tijdens de Kinderboekenweek en herfstvakantie 2020 (30 september t/m 25 oktober 2020)
kinderboeken in de winkels van Paagman en/of via www.paagman.nl.
2. Lever je aankoopbewijs (kassabon of opdrachtbevestiging) in op school bij de administratie.
3. De school neemt contact op met Paagman en ontvangt een tegoed ter waarde van 20% van het
totaalbedrag van ingeleverde aankoopbewijzen; dit tegoed kan bij Paagman worden besteed voor de
aankoop van boeken voor de schoolbibliotheek.

VakantiepasClub – herfstvakantie
Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei dingen doen. Gratis of met korting.
Voor de zomervakantie krijgen ze op school een boekje, de ZomervakantiePas. Daarin staan heel veel
leuke en leerzame activiteiten. In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale
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nieuwsbrief. Daarin staat een link naar kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid
zijn van de VakantiepasClub.
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze herfstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een
nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Een spannende film kijken in theater Dakota of
speuren in het Zuiderpark. Lekker dansen in de disco of spetteren in het zwembad. Naar het Museon of
Kinderboekenmuseum en nog veel meer. Kijk voor alle activiteiten en kortingen op www.vakantiepas.nl.
Daar staat ook hoe de kinderen een grote vlieger kunnen winnen of een uitje met de hele klas. Is uw
kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl.

Festival De Betovering – herfstvakantie
Van 16 t/m 24 oktober staat Den Haag in het teken van festival De Betovering, een internationaal
kunstfestival voor de jeugd. Kinderen t/m 12 jaar kunnen zich 9 dagen lang onderdompelen in theateren dansvoorstellingen, films, muziek, workshops en straattheater. COVID-19 proof!
Ooievaarspashouders kunnen met 50% korting naar alle voorstellingen en workshops. Voor het
programma en meer informatie zie www.debetovering.nl.

Beach Kids - Open BSO middag
Beach Kids houdt op 28 oktober 2020 een open BSO middag van 14.00 tot 17.00 uur. Voor meer
informatie zie de flyer hieronder.
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