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Agenda 
Belangrijke data 

vr 11.12.2020    Foute Kersttruiendag 

do 17.12.2020    Kerstontbijt – groepen 1 t/m 7 

vr 18.12.2020    Kerstontbijt – groepen 8 

vr 18.12.2020 middag   Alle leerlingen vrij 

ma 21.12.2020 t/m vr 01.01.2020  Kerstvakantie – school gesloten  

ma 18.01.2020    Margedag – alle leerlingen vrij 

di 19.01.2020    Studiedag – alle leerlingen vrij  

Van de Directie 
Schooltijden vrijdag 18 december 
Op vrijdag 18 december, de dag voor de kerstvakantie, zijn de kinderen ’s middags vrij. De schooltijden 

voor deze dag zijn iets anders dan u gewend bent. Zie onderstaand schema. De reguliere manier van 

brengen en halen blijft hetzelfde. 

Dit zijn de aangepaste schooltijden voor vrijdag 18 december: 

Groepen 6 t/m 8 Groepen 3 t/m 5 Groepen 1 en 2 

08:25u – 11:50u 08:35u – 12:00u 08:45u – 12:10u 

 
Vertrek Marijke Hubers 
Vorige week bent u door Marijke Hubers op de hoogte gebracht van haar vertrek per 1 januari. Wij 

bedanken Marijke voor haar inzet en enthousiasme op en voor Het Volle Leven. I.v.m. Covid-19 is er 

geen groots afscheid. Natuurlijk nemen wij als team wel op passende wijze afscheid van Marijke. We 

wensen haar veel succes met haar nieuwe baan!  

Vacature adjunct-directeur 
Vorige week is de interne vacature op de site van De Haagse Scholen geplaatst. De sollicitatiecommissie 

bestaat uit Merel Eijken (ouder MR), Jantine Eusman (unitleider 2Samen), Marianne van der Horst 

(intern begeleider), Angelique Jansen (leerkracht en voorzitter MR), Saskia Broersma (administratie), 

een leerling uit de leerlingenraad en Rubi Hendriks (interim-directeur). De gesprekken vinden plaatst in 

januari. We hopen per 1 maart een nieuwe adjunct-directeur aan te kunnen stellen en indien mogelijk 

eerder. Voorlopig blijft Kevin in ‘t Veld waarnemen. 

Sintfeest 
Afgelopen vrijdag hebben we met alle kinderen Sint en Roetveegpiet ontvangen op school. Uiteraard 

bleven Sint & Piet op gepaste afstand. Maar wat waren we blij dat het feest door kon gaan in deze 

bijzondere tijd. De kinderen hebben genoten. De groepen 1 t/m 4 hebben kleine optredens gedaan voor 

http://www.hetvolleleven.nl/
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de jarige Sint in het speellokaal en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben het feest in de klas 

gevierd. Wat waren er weer prachtige surprises gemaakt! Dank aan de Sintcommissie voor de 

organisatie.  

Foute Kersttruiendag 
In de oorlogsgebieden en in vluchtelingenkampen is het koud en gevaarlijk. Daarom is de Foute 

Kersttruiendag ontstaan. Op vrijdag 11 december kunnen we onze warmte delen door een foute 

kersttrui aan te doen en eventueel te doneren om de wereld ‘better with a sweater’ te maken. In de 

klassen zal hier samen met de kinderen aandacht aan besteed worden. 

Kerstviering 

Dit jaar wordt op Het Volle Leven Kerst anders gevierd dan dat u normaal gesproken gewend bent. 

Donderdag 17 december vindt er voor de groepen 1 t/m 7 een kerstontbijt plaats. Voor de twee 

groepen 8 wordt het kerstontbijt op vrijdag 18 december gehouden.   

De kinderen krijgen volgende week in de klas een kartonnen menubox. Deze menuboxen worden op 

school versierd en vervolgens nemen de kinderen deze versierde doos mee naar huis. Thuis kunt u zelf 

de doos vullen met lekkernijen, zoals een mini croissantje, kerststolletje, bruin/wit bolletje, krentenbol, 

eierkoek, stukje fruit, gekookt eitje, pannenkoek, enz.. De kinderen mogen zelf iets te drinken 

meenemen, maar er wordt op school ook voor limonade gezorgd. 

U vult de doos enkel met eten (en drinken) voor uw eigen kind. Het is NIET de bedoeling om de doos te 

vullen met voedsel om in de klas uit te delen.  

‘s Middags vinden er in de groepen allerlei leuke activiteiten plaats voor de kinderen. Op deze gezellige 

dag mogen de kinderen ook feestelijk gekleed naar school komen.  

Luizenpluizen eerste week van januari 

Direct na de kerstvakantie, op woensdag 6 januari, vindt er weer een luizencontrole plaats in de grote 

hal. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) geen gel in het haar hebben? 

Zwangerschapsvervangingen 

Op onze school zijn twee leerkrachten zwanger. Kristie Overeem (3C) en Stephanie Plat (4A). Het RIVM 

adviseert in het kader van Covid-19 om zwangere leerkrachten met 28 weken zwangerschap niet meer 

voor de klas te staan. Uiteraard nemen wij hierin geen enkel risico. Deze collega’s zijn tot hun officiële 

zwangerschapsverlof wel gewoon op school en kunnen andere werkzaamheden verrichten. De groepen 

moeten uiteraard wel vervangen worden.  

Vervanging Kristie Overeem - groep 3C 

Vanaf 1 februari vervangt Saskia Sprenger Kristie op de ma, di, wo en do in groep 3C. In de maand 

februari zal Helga Teerhöfer, leerkracht Plus/SEN klas, op de vrijdag in de groep staan. Per 1 maart komt 

Anouk den Exter op onze school werken en zij neemt dan de vrijdagen over. Saskia heeft vorig jaar ook 

een vervanging op onze school gedaan en Anouk komt voor het eerst bij ons werken. Wij zijn erg blij dat 

we deze vervanging zo hebben kunnen regelen.  

Vervanging Stephanie Plat - groep 4A  

Anouk den Exter zal ook vanaf 1 maart zich gaan inwerken in groep 4A zodat zij vanaf 8 maart Stephanie 

kan vervangen op de ma, di en wo. Op do en vr staat Floor Nikamp in deze groep. Floor is dan klaar met 

haar LIO-stage in groep 7A. Zij blijft na haar stage op de ma en di in groep 7A staan.  



  
 

3 
 

Personele veranderingen in de groepen 1/2A, 1/2B, 3B en 6A 

Per 1 januari gaat Veronica Groenewegen fulltime werken in groep 1/2B. Samantha de Niet vertrekt uit 

deze groep maar blijft wel werken in de onderbouw. Op de dinsdag staat Samantha in groep 1/2A. 

Samantha werkt om de week op maandag in groep 3B zodat Dieuwke Hofstee als coach/opleider in de 

school de zij-instromers, startende leerkrachten en Pabo studenten kan begeleiden. Per 1 januari zal 

Samantha wekelijks of op maandag of op donderdag in deze groep staan. 

Michiel Rietveld vervangt op maandagmiddagmiddag Jikke Slijkhuis in groep 6A zodat Jikke haar 

werkzaamheden als taalcoördinator kan uitvoeren. 

Instroomgroep kleuters 

De vacature voor een leerkracht voor deze groep heeft geen reacties opgeleverd. Dit heeft alles te 

maken met het lerarentekort. De 4-jarigen die instromen in de periode januari-juli 2021 kunnen wij nog 

plaatsten in de huidige kleutergroepen. De vacatureruimte gebruiken wij dan om eigen leerkrachten 

uitbreiding van uren te geven zodat er meer ondersteuning voor alle kleutergroepen is.  

Groepen 2X en 6A blijven in de huidige lokalen 

Bovenstaande heeft gevolgen voor de indeling van de lokalen. De groepen 2X en 6A kunnen hierdoor in 

hun lokalen blijven zitten tot de zomervakantie.  

Verhuizing groepen 8 naar hoofdlocatie 

Na de kerstvakantie zal het nieuwe lokaal opgeleverd worden. De groepen 8 verhuizen op maandag 18 

januari terug naar het hoofdgebouw. Verder gebruiken we deze dag om de Plus/SEN klas te 

reorganiseren. 

Gym voor alle kleuters 

Amanda van den Broek, leerkracht groep 1/2A, gaat na de kerstvakantie op de dinsdag voor alle kleuters 

uit de groepen 1/2A t/m 1/2F de gymlessen verzorgen.  

Op weg naar Kindcentrum De Beleving 

In samenwerking met 2Samen worden de leerpleinen op 18 januari geschikt gemaakt voor 

dubbelgebruik. Dat betekent dat na schooltijd de leerpleinen ingezet kunnen worden voor de BSO. Nu 

gebeurt dit al op de eerste verdieping, maar na de verhuizing is ook de tweede verdieping geschikt voor 

dubbelgebruik.  

GroenRaad 
Op www.groenraad.nl leest u over de meest recente buitenactiviteiten van onze leerlingen in het groen, 

in de Dierenwei en over andere bijzondere gebeurtenissen die zich buiten de klassen afspelen. 

Bijvoorbeeld over de nieuwe konijntjes, het vossenbezoek en het planten van de bloembollen in de 

nieuwe zaaibakken. Maar ook over de succesvolle kunstveiling ten behoeve van Dierendag die weer een 

mooie duit in het zakje opleverde. Dank mamma Wilma voor de fijne organisatie daarvan!  

Heel blij waren we met de mensen die ons konijntjes hebben gegeven na het eerder dramatisch 

verlopen nachtelijke vossenbezoek zodat het nu weer een gezellige boel is op het achterste 

uitrenveldje. Dank lieve Gana, Freya, Olaf, Lucie en mamma Nathalie voor al die konijnenschatten!  

En ouders die willen meehelpen met het klaren van buitenklussen zijn natuurlijk altijd welkom. Kom je 

aanstaande dinsdag, dan wel laarzen mee i.v.m. een vies klusje bij de varkens! ;) 

  

http://www.groenraad.nl/
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Vossen op schoolbezoek! 
Zoals de meesten van jullie weten, lopen er sinds jaar en dag vossen over ons schoolterrein als wij 's 

nachts in ons bedje liggen. Ons schoolgebouw staat vlakbij de duinen vandaar dat het niet verwonderlijk 

is dat ze regelmatig in dit deel van Scheveningen worden gespot. In deze periode van het jaar zoeken 

verliefde vossenpaartjes een veilig plekje voor hun toekomstige kroost.  

Op onze camerabeelden was tot vorige week nachtelijke activiteit te zien van twee jonge vossen en de 

komende weken blijven we ze dan ook in de gaten houden. Op de website van de Groenraad 

www.groenraad.nl kunnen jullie de vossenfilmpjes van onze wildcamera bekijken.  

 

Omdat de veiligheid van onze leerlingen bovenaan staat heeft juf Andrea contact met onze boswachter 

Mark Kras. Hij stelt ons gerust en meldt dat vossen geen direct gevaar vormen, zeker niet op drukke, 

voor vossen onveilige plekken zoals een schoolplein dat in gebruik is door spelende en rumoerige 

kinderen.  Wil je meer weten over vossen klik dan op een van de sites uit de mail van boswachter Mark. 

Hieronder lees je z'n enthousiaste reactie. 

"Op welke school in Den Haag kunnen kinderen de wilde natuur van zo dichtbij volgen. (...) Vossen in 

Nederland hebben nauwelijks overdraagbare ziekten bij zich. Hondsdolheid komt niet voor in West-

Europa. De vossenlintworm is een risico maar de kans op besmetting in west Nederland is bijzonder klein. 

(meer informatie hierover: www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-vossenlintworm) 

Voor vossen begint in december de paartijd (ranstijd). 's Nachts kun je de dieren naar elkaar horen 

roepen. In april komen de jongen uit het hol. Als de moervos de plek niet veilig vindt zal ze de jongen 

verplaatsen naar een ander hol. Het is dus maar de vraag of het hol bij de school gebruikt gaat worden. 

Veel informatie over vossen is te vinden op www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/vos. 

Eerlijk gezegd hoop ik dat jullie nog lang mogen genieten van de vossen zo dichtbij en dat ze 

meegenomen worden in de lessen. Tot slot kan ik het niet laten op een van de blogs die ik schreef over 

vossen in de duinen. www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2016/09/01/voer-een-vos-niet/ (...)" 

Dierenpot 
Denkt u in deze donkere dagen ook nog aan onze dieren?  

U kunt op een aantal manieren een bijdrage geven aan de dierenpot: 

• De QR-code scannen en via uw bank-app verder gaan.  

• Op de betaallink klikken: donatie dierenpot. 

• Rechtstreeks overmaken op rekeningnummer  

NL56 INGB 0007 2340 48 t.n.v. DHS Het Volle Leven o.v.v. donatie 

dierenpot. 

U kunt zelf bepalen welk bedrag u doneert. Alle bedragen zijn welkom. Alvast super bedankt namens 

alle dieren!  

http://www.groenraad.nl/
http://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-vossenlintworm
http://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/vos
http://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2016/09/01/voer-een-vos-niet/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=DnTSmF39Lm4fjePFXXd7OxCtthVBGwem
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Algemeen 

Voorleeswedstrijd 

Voor het eerst is ook op onze school de Nationale Voorleeswedstrijd 

gehouden. Vanaf groep 4 konden leerlingen zich opgeven om mee te doen 

aan deze wedstrijd. Kinderen kozen zelf een fragment en lazen dit zo goed 

mogelijk voor aan de klas. 

In elke klas was er een (kinder)jury. Samen met de leerkracht werd er daarna 

besloten wie de klassenwinnaar werd. De winnaars van de groepen 7 en 8 

hebben daarnaast nog op school ‘gestreden’ om de winnaar van de school. 

De jury bestond uit juf Rubi, juf Saskia en juf Yvonne. Sari (7a), Anner (7b), 

Freya (8a) en Kai (8b) deden mee. Na het prachtige voorlezen won 

uiteindelijk Freya Holl uit groep 8a. Ze las voor uit het boek Harry Potter. 

Freya zal nu doorgaan naar de regionale wedstrijd. We wensen Freya daarbij 

veel succes en hopen natuurlijk dat ze uiteindelijk mee mag doen aan de 

provinciale en landelijke wedstrijd. Succes Freya! 

VakantiepasClub kerstvakantie 
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een 

nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Schaatsen in Scheveningen of speuren op Landgoed 

Ockenburgh. Knuffelen met ezels of knutselen. Naar het Museon of Kinderboekenmuseum en nog veel 

meer. Kijk voor alle activiteiten en kortingen op www.vakantiepas.nl.  

Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei leuke dingen doen. Gratis of met 

korting. Voor de zomervakantie krijgen ze op school een boekje met heel veel leuke en leerzame 

activiteiten. In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale nieuwsbrief. Daarin staat 

een link naar kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn van de 

VakantiepasClub.  

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 

Haagjes 

In de december uitgave van HAAGJES staan regionale uitstapjes voor het hele gezin op een breed 

cultureel gebied. Het was best even zoeken voor de redactie maar er is gelukkig genoeg te doen in en 

rond Den Haag! De activiteiten in deze uitgave passen uiteraard binnen de laatst afgekondigde 

maatregelen van de overheid. 

Lees het allemaal in de decemberuitgave van HAAGJES: https://bit.ly/3mlUOWl 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40hetvolleleven.nl%7C51ca33889bf049ca674408d89b8925f6%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1%7C0%7C637430360647798190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=atTr7lZvrAr1oTgEgQeHBpslQtN6E8v9Vfv7gwBNlp8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie%40hetvolleleven.nl%7C51ca33889bf049ca674408d89b8925f6%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1%7C0%7C637430360647798190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=atTr7lZvrAr1oTgEgQeHBpslQtN6E8v9Vfv7gwBNlp8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnardinckmedia.us19.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D7f6564c06b03a90accb24bcb2%26id%3D49650a1505%26e%3D279401443f&data=04%7C01%7Cadministratie%40hetvolleleven.nl%7C0bd2177ab2724faa8e0108d8953021c5%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1%7C0%7C637423381288648403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wVcOnECO7PwFo2C1YohYq0RqWNOOKvdNP9JNf%2F0D8rE%3D&reserved=0

