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Agenda 
Belangrijke data 

ma 02.11.2020    Studiedag – alle leerlingen vrij 

Van de Directie 
Aanstaande maandag 2 november studiedag 

Hierbij herinneren wij u er aan dat er aanstaande maandag 2 november een studiedag is. Alle leerlingen 
zijn dus vrij. 

Oplevering nieuw lokaal hoofdgebouw  

Als alles volgens planning verloopt wordt het nieuwe lokaal op de tweede verdieping aan het einde van 
de kerstvakantie opgeleverd.    

18 januari 2021 extra margedag  

Op maandag 18 januari is er een extra margedag ingepland om de interne verhuizing goed te laten 
verlopen. Deze dag sluit aan op de studiedag van dinsdag 19 januari.   

Wat gaat er veranderen?  

• De beide groepen 8 verhuizen terug naar het hoofdgebouw.  
• Groep 6A verhuist naar de 1e verdieping.  
• Groep 2X verhuist naar het lokaal in het bijgebouw.  
• De Plus/SEN klas gaat naar de Haringstraat.  
• De Haringstraat wordt ook gebruikt voor de muzieklessen en andere activiteiten. 
• De leerpleinen in het hoofdgebouw worden opnieuw ingericht zodat er overdag optimaal 

gebruik van gemaakt kan worden. Na schooltijd kunnen de pleinen dan in een 
handomdraai worden omgevormd tot ruimten die geschikt zijn voor de BSO. Voor het 
ontwerpen hiervan is een binnenhuisarchitecte aangenomen, gespecialiseerd in 
multifunctioneel gebruik van scholen en opvang.  

• De flexkamers worden opnieuw ingedeeld.  

Ophalen van de kinderen bij slecht weer  

In verband met de veiligheid van leerkrachten en ouders lopen ook bij slecht weer de leerkrachten van 
de groepen 1-3 met de kinderen naar de afgesproken ophaalplekken op het schoolplein. Het is 
dus niet de bedoeling dat alle ouders bij elkaar gaan staan onder de overkapping bij de voordeur.  

Nog een keer de regels bij de hekken  

• 8:20 uur: kinderen van de groepen 6 en 7 mogen door het hek en gaan direct naar hun klas.  
• 8:30 uur: kinderen van de groepen 4 en 5 mogen door het hek en gaan direct naar hun klas.  
• 8:30 uur: kinderen van groep 3 mogen met 1 ouder door het hek en gebracht worden naar de 

afgesproken plek.  
• 8:40 uur: kinderen van de groepen 1/2 en 2X mogen met 1 ouder door het hek en gebracht 

worden naar de afgesproken plek.  

http://www.hetvolleleven.nl/
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Het is dus niet toegestaan dat de kinderen eerder op het plein zijn om te spelen. Dit omdat er nu 
toezicht nodig is bij de hekken en er geen toezicht is op het plein of bij de  speeltoestellen.  

Er is één uitzonderingsregel: ouders die zowel een kind in groep 3 als in een kleutergroep hebben 
mogen, nadat ze hun groep 3 kind hebben afgezet op de afgesproken plek, op het schoolplein blijven 
wachten om daarna hun kleuter op de juiste plek te kunnen brengen. Zo voorkomen we onnodig heen 
en weer geloop.   

We rekenen echt op uw medewerking.  

Luizencontrole  

Woensdag zijn alle kinderen door een groepje ouders gecontroleerd op luizen. Dank aan de 
luizenouders want het was een behoorlijke klus met alle regelgeving rondom covid-19.  

In ons protocol staat dat de luizenouders de kinderen waarbij luizen zijn aangetroffen na één week nog 
een keer controleren. Vanwege alle corona maatregelen doen de luizenouders dit volgende week niet. 
Ouders van kinderen met luizen vragen wij nadrukkelijk om hun kinderen zelf goed te controleren. In de 
week na de kerstvakantie zullen de luizenouders weer een grootschalige luizencontrole op school 
houden.   

Op onze website kunt u ons luizenprotocol nog een keer nalezen: https://hetvolleleven.nl/protocollen-
en-beleidsdocumenten/protocollen-en-beleidsdocumenten  

Koptelefoon voor de leerlingen uit groep 5/6/7  

De leerlingen uit de groepen 6 en 7 maken in de klas veel gebruik van een laptop. Ook de leerlingen uit 
de groepen 5 krijgen over een aantal weken hun eigen laptop. Het komt voor dat deze leerlingen een 
instructiefilmpjes o.i.d. moeten kijken. Het is daarom voor deze leerlingen toegestaan om een 
eigen koptelefoon/oortjes mee te nemen naar de klas. Het meenemen van een koptelefoon of oortjes is 
op eigen risico. Daarnaast kiest de leerkracht het moment uit waarop de leerlingen hier gebruik van 
mogen maken.   

Grensoverschrijdend gedrag  

Vanaf dit schooljaar wordt er bij grensoverschrijdend gedrag van leerlingen lik-op-stuk beleid gevoerd. 
Dit betekent dat bij fysiek geweld, verbaal geweld, bedreigingen etc. kinderen meteen naar de directie 
moeten. In overleg met de leerkracht wordt een passende straf gekozen en ouders van het kind worden 
meteen geïnformeerd. Indien nodig, wordt ook de rest van de ouders van de desbetreffende klas 
geïnformeerd over het incident, om zodoende geen verkeerde verhalen te laten rondzingen.  

Sint en Kerst  

Het Sinterklaasfeest staat binnenkort voor de deur en snel daarna volgt het Kerstfeest. Alle activiteiten 
omtrent deze festiviteiten moeten in lijn zijn met de richtlijnen van de RIVM. Dat houdt in:  

• Geen grootschalige intochten/activiteiten.  
• Activiteiten vinden plaats in school.   
• Aanwezigheid van volwassenen in lijn met de geldende richtlijnen van de RIVM. Het kan dus niet 

voorkomen dat alle ouders onderdeel zijn van het Sint- of Kerstfeest. Dan is de bijeenkomst te 
groot en kan de 1,5 meter regel niet worden nageleefd.   

Sinterklaas op Het Volle Leven 

Sint arriveert op vrijdag 4 december op onze school. Achter de schermen is de OR/Sint 
commissie alweer hard aan het werk gegaan om er ook dit jaar een bijzonder feest van te maken. In 
verband met bovenstaande regelgeving zal het feest er anders uitzien dan u gewend bent. De grootste 
veranderingen zijn als volgt:  

• De intocht zal dit jaar niet direct aan het begin van de schooldag zijn. Ouders zijn hier 
dus niet bij aanwezig.  

https://hetvolleleven.nl/protocollen-en-beleidsdocumenten/protocollen-en-beleidsdocumenten
https://hetvolleleven.nl/protocollen-en-beleidsdocumenten/protocollen-en-beleidsdocumenten
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• Er zal dit jaar één Piet zijn.  
• Er wordt niet gestrooid door Piet. De kinderen krijgen elk een papieren zakje met strooigoed in 

de klas.  

NB: de goede hulp van de Sint zal ook dit jaar weer ter sprake komen. Een aantal jaar geleden is er een 
bestuurlijk kader opgesteld over (zwarte) Piet. In het kort komt het erop neer dat Piet anno 2020 geen 
discriminatoire aspecten (zwart geschminkt, kroeshaar, gouden oorringen, dikke rode lippen) 
mag hebben. 

Intocht Sint in de school  

Uiteraard wordt ook de intocht van Sint in de school deze keer op ludieke wijze vormgegeven. We 
zoeken nog een paar enthousiaste en creatieve ouders om het voertuig van de Sint te helpen maken 
en versieren. We kunnen natuurlijk hier niet verklappen hoe dat er uit gaat zien. Dus zin om te helpen 
meldt u aan via MSI bij Kevin in ‘t Veld.  

Ouderraad  

John van Aerle, vader van Gaetano (7b) en Dimitri (5c), heeft wegens drukke werkzaamheden zijn 
voorzitterschap voor de OR opgezegd. Wij bedanken John voor zijn inzet op onze school.   

De Vreedzame School blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’  

Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven 
horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe 
zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?   

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen 
ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.   

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over 
een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’.   

Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is 
kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.   

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil 
van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing 
bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.   

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We 
kunnen op drie manieren reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je 
reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook 
rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.   
Ons streven is dat alle kinderen van Het Volle Leven kunnen reageren op de laatste manier en tot een 
win-win- oplossing kunnen komen.  

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. 
In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de 
bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek 
omgaat.   

Tip voor thuis  

Vraag uw kind eens naar ‘opstekers’ (complimenten). Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf 
ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’.   

In het komende blok leren kinderen om ‘Stop hou op’ te zeggen als plagen in een ruzie dreigt uit te 
monden. ‘Stop hou op’ betekent dus: echt stoppen. Het is helder voor de kinderen als het thuis ook zo 
werkt.  

Verlengde schooldag: schaken  

Er zijn 2 ouders die op onze school schaaklessen willen geven voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8.   
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Zij gaan deze lessen geven op vrijdag van 15:15 tot 16:15. De eerste les vindt plaats op vrijdag 6 
november. De planning is om dit in een reeks van 15 á 20 lessen aan te bieden.  

Lijkt uw kind dit leuk? Geef dit dan uiterlijk a.s. maandag door via MSI bij Kevin in ‘t Veld. Geef ook in het 
bericht aan of uw kind geen/een beetje/veel ervaring heeft met schaken. Er is een maximum van 16 
leerlingen voor de schaaklessen. Indien er meer leerlingen zijn die zich aanmelden, wordt er geloot.   

Dieren en Tuin 
Gezocht: weerbestendig hout 

Voor het maken van 7 grote nieuwe zaaibakken voor de kleuters zoeken we goed hout, het liefst 
planken van ong. 2 meter lang. Omdat de bakken het hele jaar buiten staan, zoeken we hardhout of 
ander weerbestendig hout. Ook restanten worteldoek kunnen we goed gebruiken voor de afwerking van 
de binnenkant van de bakken.  

We zijn blij met elke plank want hoe eerder de kleuters ermee aan de slag kunnen hoe liever! Ze gaan 
hierin zaaien in het voorjaar en bloembollen planten in het najaar, zo beleven ze de hele groeicyclus van 
de natuur in het klein en vlakbij de eigen klas.  

Ook gezocht: stukken stevig zeil van ong. 2 bij 2 meter voor het afschermen van onze konijnenhokken 
tegen kou, regen of ongewenste inkijk. 

Het hout, zeil of worteldoek graag afgeven bij de conciërges. Mocht u hulp nodig hebben met vervoer 
geef even een seintje. Alvast veel dank! 

Algemeen 
Nieuw: kleinschalige Peuterspeelzaal Kind aan Zee voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar  

Medio november starten wij bij Kind aan Zee (naast onze BSO) in de ochtenduren een peuterspeelzaal, 
waarbij natuur, muziek en creativiteit de uitgangspunten zijn.  

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.   

Wij starten met de vrijdagochtend en zullen uitbreiden naar gelang we meer aanmeldingen krijgen. We 
hebben slechts plek voor 12 kindjes per dag.  

Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op onze website www.kindaanzee.com  

Groeten Pien, Femke en Lieke van Kind aan Zee  

 

http://www.kindaanzee.com/

