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Agenda 
Belangrijke data 

ma 23.11.2020 t/m wo 25.11.2020  Pietengym 

vr 04.12.2020    Sinterklaasviering 

vr 04.12.2020 middag   Alle leerlingen vrij 

Van de Directie 
Formatie wijzigingen 
Per dinsdag 17 november zijn er een aantal veranderingen in de formatie. 

• Chanthal van der Drift gaat 1 dag minder werken in groep 8B.  

• Maaico van Velzen zal op de dinsdag voor groep 8B staan. 

• Floor Nikamp zal ook op de dinsdag voor groep 7A staan.  

• Marella Lodewegen zal op de dinsdag aan groep 4C lesgeven.  

Voor de volledigheid: 

Groep/dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8B Chanthal Maaico Chanthal Chanthal Chanthal 

7A Floor Floor Maaico Maaico / Floor Maaico / Floor 

4C Mylene Marella  Mylene Mylene  Mylene 

 

De ouders van bovenstaande groepen zijn eerder deze week al geïnformeerd. 

Eerder deze maand is Merel Klaassen-Koppelman op onze school gestart. Beide nieuwe leerkrachten 

stellen zich aan u voor. 

Hallo! Ik ben Merel Klaassen-Koppelman, de nieuwe leerkracht in groep 7B, en ik 

wil me graag kort aan u voorstellen.  

Een paar jaar geleden heb ik mijn masteropleiding archeologie afgerond, waarna 

ik een tijd als projectcoördinator heb gewerkt. Ik merkte echter dat mijn hart 

eigenlijk bij het onderwijs ligt en ben daarom de deeltijd pabo gaan doen. Nu heb 

ik op Het Volle Leven mijn plek gevonden. Ik wil voor de leerlingen een 

inspirerende leerkracht zijn die hun nieuwsgierigheid aanwakkert en hen 

stimuleert om (zelf) nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Mijn eerste indruk 

van de school en de kinderen is heel positief en ik kijk uit naar de rest van het jaar! 

http://www.hetvolleleven.nl/
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Mijn naam is Marella. Vanaf volgende week sta ik 1 dag voor groep 4C. Ik heb er 

ontzettend veel zin in!  

Na mijn pabo-opleiding ben ik als stewardess gaan vliegen bij KLM. Dit doe ik nog 

steeds, maar het lesgeven begon toch weer wat te kriebelen. Mede doordat mijn 

beide kinderen (4 en 7 jaar) nu naar school gaan.  

Sommige ouders zullen mij misschien al kennen als inval juf op Het Volle Leven.  

Het liefst ben ik buiten lekker aan het uitwaaien of ga ik met mijn kinderen naar 

het strand. Ik kijk er naar uit om samen met juf Mylène zorg te mogen dragen voor groep 4C. 

Toekenning Covid-19 subsidie 
De regering heeft de basisscholen de mogelijkheid geboden om een subsidie aan te vragen om 

achterstanden, die opgelopen kunnen zijn in de periode van thuisonderwijs, in te lopen. We hebben 

deze subsidie aangevraagd op twee gebieden, namelijk rekenen en NT-2 onderwijs. Dit besluit is 

gebaseerd op de analyse van de eindtoetsen die we in juni hebben afgenomen. Uit deze analyse van de 

opbrengsten en de groepsbesprekingen blijkt dat er weinig terugval is op de talige vakken. Er zijn 

afspraken tussen de leerkrachten en intern begeleiders gemaakt over het aanbod met betrekking tot de 

basisvakken in elke groep en over de begeleiding van leerlingen in de klas en in enkele gevallen in een 

klein groepje buiten de klas. Voor ouders met een anderstalige achtergrond is het erg lastig geweest om 

de kinderen thuis te begeleiden met het schoolwerk. Bij deze kinderen zien we wel een terugval op de 

talige vakken en hier zetten we de subsidie ook voor in. 

Voor rekenen zetten we in de groep 3 t/m 8 in op extra onderwijstijd door een uur per week extra te 

rekenen. We hebben expertise begeleiding bij het HCO ingekocht om het rekenonderwijs te versterken 

door middel van teamscholing. Enkele leerkrachten volgen daarnaast aanvullende scholing, deze kennis 

dragen zij over aan het hele team. Er worden materialen aangeschaft om op een leuke en effectieve 

manier met rekenbewerkingen te werken voor groep 1 t/m 8. We zullen de effecten van deze 

interventie meten door de vooruitgang op automatiseren (+/-/x/:) te monitoren en een uitgebreide 

analyse van de rekenresultaten van de Cito toetsen in februari en juni uit te voeren. 

Enkele kinderen zullen NT-2 begeleiding krijgen van Ruth Hoornveld. Zij heeft ruime ervaring in het 

begeleiden van anderstaligen. We hebben al eerder van de specialisatie van Ruth gebruik gemaakt bij de 

kleuters. Ruth zal vanaf half november tot de zomervakantie elke week 2 uur met de kinderen werken 

aan het vergroten van de woordenschat en versterken van de grammatica. We zullen ouders persoonlijk 

berichten als hun zoon/dochter in aanmerking komt voor de NT-2 begeleiding.  

Protocol les op afstand 
N.a.v. onze ervaringen met het lesgeven op afstand tijdens de eerste lockdown en de opbrengsten uit de 

ouderenquête van voor de zomervakantie hebben we een handleiding voor ouders gemaakt. We hopen 

u als ouders op deze manier wegwijs te maken in hoe wij als school het lesprogramma op afstand vorm 

hebben gegeven, mocht dit op den duur nodig zijn. De handleiding is als bijlage bijgevoegd. 

Anti-pestprotocol 
Voor de school is er een nieuw anti-pestprotocol opgesteld. In dit protocol staat beschreven op welke 

manier de school pesten definieert, hoe pesten op school preventief wordt aangepakt en op welke wijze 

de school anticipeert op pestgedrag, indien het onverhoopt toch voorkomt. U kunt het pestprotocol 

terugvinden de website: www.hetvolleleven.nl/protocollen-en-beleid. 

  

https://hetvolleleven.nl/protocollen-en-beleid/protocollen-en-beleidsdocumenten
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Nieuwe maatregelen en activiteiten buiten de school 
Vanaf 4 november j.l. zijn voor twee weken een heel aantal publiek toegankelijke locaties gesloten, zoals 

bibliotheken, bioscopen, theaters, musea, dierentuinen, pretparken en zwembaden. Dit betekent dat 

het schoolzwemmen tot en met woensdag 18 november niet doorgaat en dat bibliotheek en 

cultuurbezoeken tot en met die datum worden opgeschort. Vooralsnog kunnen alle voorstellingen op 

school én de activiteiten na 18 november wel doorgaan.  

Devices verkrijgbaar via Ooievaarspas 
De gemeente heeft afspraken met Stichting Leergeld gemaakt en budgetten vrijgemaakt om ook 

volgend jaar leerlingen die over een Ooievaarspas beschikken te kunnen voorzien van een 

laptop/computer. Alle aanvragen worden gescreend. Voor het PO gelden de volgende afspraken: 

• Leerlingen uit groep 7 en 8 via Stichting Leergeld een laptop 

• Gezinnen met kinderen kunnen via Stichting Leergeld één computer per twee kinderen 

aanvragen. 

Open dagen Voortgezet Onderwijs 
Door de coronamaatregelen zullen de open dagen/voorlichtingsactiviteiten van het VO dit schooljaar 

primair bestemd zijn voor groep 8 leerlingen. Voor kinderen uit groep 7 kan later in het schooljaar een 

(alternatief) programma worden geboden.  

Ouderraad 
Gezocht: voorzitter Ouderraad  
De ouderraad (OR) organiseert ontzettend veel leuke – buitenschoolse – activiteiten voor de leerlingen 

van onze school. Deze activiteiten dragen bij aan de sfeer op school en zorgen voor saamhorigheid 

onder zowel kinderen als ouders. De OR bestaat uit een leuke club van 10 ouders en 2 leerkrachten.  

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de Ouderraad. Als voorzitter heb je 

regelmatig contact met de directie en de medezeggenschapsraad over bijvoorbeeld de jaarkalender, 

protocollen en de ouderbijdrage. Je zet het beleid uit met de OR-leden en zit de vergaderingen voor.  

Kortom, een belangrijke en leuke rol die echt bijdraagt aan een fijne basisschooltijd van meer dan 600 

leerlingen.  

Interesse? Laat het ons weten via or@hetvolleleven.nl. 

Dieren en Tuin 
Konijnendrama in de Dierenwei 
Tot onze grote schrik en verdriet bleken onlangs twee lieve diertjes, een jong en een oud konijntje, te 

zijn verdwenen uit de hokken in de Dierenwei. Vreselijk voor de onschuldige konijnen, maar ook voor 

onze leerlingen want we vonden restjes in het uitrenveldje voor de konijnen, die erop wezen dat ze niet 

meer leefden. We begrijpen dat veel leerlingen die de dieren dagelijks verzorgen hier veel last van 

hebben gehad en ontroostbaar waren, vandaar dat we de noodzaak voelen wat meer achtergrond-

informatie te geven hoe dit heeft kunnen gebeuren. 

De conciërges sluiten wanneer ze naar huis gaan op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag om 16:00 

uur de hokken en de dierenwei af en op woensdag om 14:00 uur. Voorheen werden daarna afwisselend 

door de BSO en de hulpouders om 18.00 uur de geiten en de varkens gevoerd en naar de stal gebracht. 

Momenteel gebeurt dit afsluiten alleen door hulpouders. 

mailto:or@hetvolleleven.nl
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Nadat we net voor de herfstvakantie de nieuwe regel instelden dat er na 16:00 uur niemand meer bij de 

konijnen mocht komen vanwege meerdere onwenselijke situaties, blijken er toch weer onbevoegde 

personen te zijn geweest die de deurtjes van de konijnenhokken open hebben laten staan. Zo waren 

onze konijnen 's nachts een makkelijke prooi voor een hongerige vos. Vossen zijn heel slim maar een 

moeilijk te openen schuifslot krijgen ze in geen honderd jaar open, dus het is duidelijk een menselijke 

fout geweest die voorkomen had kunnen worden. En dat is voor ons maar moeilijk te verteren. 

Omdat we ons als conciërges eindverantwoordelijk voelen voor dit grote kleine drama en dit in de 

toekomst beslist willen voorkomen, zitten de knaagdieren nu elke nacht achter slot en grendel, is er 

betere camerabewaking en zijn de struiken en andere zichtbelemmeringen rond de wei verwijderd. De 

konijntjes krijgen we er niet mee terug maar we hopen dit nooit meer mee te hoeven maken.  

Groetjes van de conciërges Jeannette en Andrea 

Algemeen 
Schaken 
Afgelopen vrijdag is na schooltijd de eerste schaakles gestart voor leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7. 

Het was een succesvolle start! 

 

 


