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Nieuwsflits HVL 1  - donderdag 9 
september 2021 

Agenda 

• ma 20.09.2021: Studiedag team  - alle leerlingen vrij 

• di 21.09.2021: Prinsjesdag - school gesloten 

• di 05.10.2021 15:30-16:30u: Meemaaksessie 1 

• di 05.10.2021 19:00u: Informatieavond/Webinar voor ouders - thema: Digiwijzer 

• wo 06.10.2021 t/m vr 15.10.2021: Kinderboekenweek - thema: 'Worden wat je wil 

• ma 11.10.2021: MR vergadering 

• do 14.10.2021 & vr 15.10.2021: Schoolfotograaf 

• ma 18.10.2021 t/m vr 22.10.2021: Herfstvakantie  - school gesloten 
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Van de Directie 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Wat was het een feest om vorige week weer alle kinderen blij en enthousiast terug op school te zien 

aan de start van het nieuwe schooljaar. 

De juffen en de meesters hebben ontzettend hard gewerkt om te zorgen dat alle lokalen weer tiptop 

in orde waren om de kinderen welkom te heten. Fijn om te zien dat er in elke groep weer met veel 

plezier gewerkt wordt! 

Sporttalent & TSO 
Sinds vorige week is ook het sporten tussen de middag van start gegaan. We maken hiervoor gebruik 

van vier sportdocenten van het Talentenhuis. Thomas, Zoë, Danny en Julian verzorgen met veel 

enthousiasme het aanbod. De kinderen hebben er zichtbaar plezier in. We horen ook positieve 

geluiden van de overblijfouders. 

Sport tussen de middag wordt bekostigd uit de NPO gelden. 

‘KIK-wij zijn een leuke groep’ 
We streven als school naar een warm klimaat, als basis voor de leerlingen om te ontdekken en zich 

te ontwikkelen. 

Deze week zijn de groepen 3 en 4 gestart met de training ‘KIK-wij zijn een leuke groep’. De kinderen 

werken in deze training aan een positief groepsgevoel en een veilige, fijne sfeer. Met als doel dat de 

groep lekker in z’n vel zit en goed uit de verf kan komen. 

‘KIK-wij zijn een leuke groep’ zal vanaf 8 september t/m half november wekelijks worden gegeven 

door trainster Ariane Offerhaus (zie voor meer informatie www.kikditbenik.nl).  

Rots & Water 
De groepen 8 zijn gestart met Rots en Watertrainingen. Al spelenderwijs en via fysieke oefeningen 

worden communicatieve en sociale vaardigheden aangeleerd. Daarnaast is er aandacht voor 

weerbaarheid en pestgedrag. Het is een fysiek interventieprogramma waar we vooral veel 

oefeningen doen vanuit beweging. Aansluitend voeren we groepsgesprekken en is er ruimte voor 

zelfreflectie. 

Later dit jaar zullen ook groepen 5 dit aanbod krijgen. Mocht u meer informatie over de training 

willen, kan u de rots & water documentaire bekijken Rock and Water documentary.   U kunt ook en 

kijkje nemen op www.rotsenwater.nl  of  www.jongerentrainer.nl. 

Digiwijzer 
Dit jaar komt de organisatie Digiwijzer drie gastlessen verzorgen in de groepen 5 t/m 8. Ook zal er 

een digitale informatieavond voor ouders worden verzorgd.  

De informatieavond zal op dinsdagavond 5 oktober om 19:00 uur plaatsvinden via een Webinar. 

Digiwijzer zal lessen geven omtrent digitale veiligheid en de voordelen en gevaren van social media, 

kortweg mediawijsheid. Zie voor meer informatie deze site: 

https://digiwijzer.nl/thema/mediawijsheid/  

http://www.kikditbenik.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=9dWH_Pz-blo
http://www.rotsenwater.nl/
https://www.jongerentrainer.nl/
https://digiwijzer.nl/thema/mediawijsheid/
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Klas in quarantaine 
In de eerste week hebben we helaas op woensdagavond een klas moeten berichten in quarantaine 

te gaan i.v.m. een besmet kind. Gelukkig zijn vanaf dinsdag de meeste kinderen weer terug op school 

na een negatieve testuitslag op dag 5 van de quarantaine.  

Personele ontwikkelingen 
• Juf Yvonne (groep 1/2C en 1/2D) is per vandaag weer op school aanwezig. 

• Juf Berber is ziek (groep 6C).  Juf Sterre en meester Mart vangen de komende twee weken 

de vrijdagen op in deze groep. 

• Juf Sharona is deze week ziekgemeld. Voor deze en komende week is de vervanging rond. 

Ouders van deze groep zijn hier al over geïnformeerd. 

• Juf Samantha (groep 1/2E) werkt nog niet volledig. Zij wordt zoveel mogelijk ondersteunt 

door juf Anouk.  

• Op 13 & 14 september heeft juf Helga verhuisdagen. De projectklas gaat dan niet door. 

• Vanaf 27 september t/m 7 oktober heeft juf Sterre zorgverlof opgenomen. Haar groep wordt 

in deze twee weken overgenomen door juf Joline en juf Amra. 

• Juf Mylène trouwt op 1 oktober. Zij neemt verlof op 30 september en 1 oktober en wordt 

vervangen door juf Marella. 

• Juf Angelique heeft op 30 september verlof vanwege een bijzondere gebeurtenis. Haar klas 

wordt opgevangen door juf Joline.  

We willen uiteraard alle collega's bedanken voor hun flexibiliteit en extra inzet. 

Het is en blijft een puzzel om bij ziekte en/of afwezigheid de vervanging te regelen. Het is daarom 

ook niet altijd mogelijk een ‘vaste’ invaller te regelen. We moeten ook hier roeien met de riemen die 

we hebben en hopen dat we door het lerarentekort geen klassen naar huis hoeven te sturen. We 

vragen hiervoor uw begrip. 

Correctie Schoolgidsbijlage - Margedagen 
In de Schoolgidsbijlage 2021-2022 staan op bladzijde 19 bij de Margedagen 2 fouten: de margedag 

van dinsdag 2 november 2021 staat er 2 keer in en er staat dat op vrijdag 16 juli 2022 de leerlingen 's 

middags vrij zijn. Deze laatste datum moet natuurlijk vrijdag 8 juli 2022 zijn. 

Voor de volledigheid vindt u hieronder nogmaals het overzicht van de margedagen van dit 

schooljaar. 

• maandag 20 september 2021 alle leerlingen vrij 

• dinsdag 2 november 2021 alle leerlingen vrij 

• vrijdag 3 december 2021 alle leerlingen ’s middags vrij 

• vrijdag 24 december 2021 alle leerlingen ‘s middags vrij 

• woensdag 19 januari 2022 alle leerlingen vrij 

• vrijdag 4 februari 2022 alle leerlingen vrij 

• donderdag 31 maart 2022 alle leerlingen vrij                                             

• woensdag 25 mei 2022 alle leerlingen vrij 

• maandag 20 juni 2022 alle leerlingen vrij 

• vrijdag 8 juli 2022 alle leerlingen ‘s middags vrij 



4 
 

Informatie BOVO (groepen 8) 
BOVO staat voor de overgang van Basisonderwijs (BO) naar Voortgezet onderwijs (VO). Elk jaar 

geven wij ouders via een informatieavond of een informatiefilm (dat gebeurde vorig jaar) alle uitleg 

over deze procedure. Dit jaar hebben wij contact met BOVO opgenomen, omdat de aangeboden 

stukken niet actueel waren. BOVO is daarop druk aan de slag gegaan om alles te updaten. Wij 

wachten nog op de documenten. Wanneer wij die hebben, maken we een video voor u, waarin we 

alles uitleggen over de stappen die gezet moeten worden voor de leerlingen van groep 8. BOVO 

heeft aangegeven dat het voor 1 oktober geregeld is. Via de link hieronder kunt u al wel wat 

informatie, waaronder de jaarkalender, bekijken.  

https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schooljaar-2020-2021-ouders/  

Wij doen ons uiterste best om zo spoedig mogelijk de film voor u klaar te hebben. Ook leggen we u 

dan uit hoe u vragen kunt stellen n.a.v. de film of procedure.  

Meemaaksessie op 5 oktober van 15:30 – 16:30 uur 
Over een maand is er weer een meemaaksessie gepland. Wat was dat ook alweer?  

Een meemaaksessie is inspirerend en werkt verbindend. Het zijn brainstormmomenten. Er worden 

geen besluiten genomen. Alle geledingen binnen de school bespreken relevante onderwerpen, die al 

deze geledingen aangaan. Er worden waardevolle oplossingen en/of ideeën bedacht over 

onderwerpen die door iedereen kunnen worden aangedragen. Er zijn 4 meemaaksessies per jaar 

ingepland. Per meemaaksessie wordt één gespreksonderwerp behandeld. Een meemaaksessie duurt 

max één uur. Deelnemers zijn: kinderen, ouders, leerkrachten, 2Samen en de vaste organisatoren: 

Stijn de Roos (MR), Matthijs Collard (OR) en Maaico namens de directie. 

De volgende meemaaksessie heeft als thema de corona versoepelingen. 

Wij zoeken ouders die graag willen meedenken en praten over dit onderwerp tijdens deze sessie.  

Aanmelden kan hier: https://hetvolleleven.nl/feedback  

Groenraad 
Wist u dat er een echte kikkerpoel/vijver is aangelegd? Juf Jeannette heeft een oude badkuip op 

straat gevonden en samen met ouders en kinderen is deze ingegraven. Vlak bij de kas. Er wonen 

zelfs al kikkers en padjes in. 

Buitenspeeldag en zomerfeest gaan niet door 
In de jaarkalender stond dat er deze week een buitenspeelmiddag zou zijn en op 24 september een 

zomerfeest. Beide festiviteiten kunnen helaas nu niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen.  

GMR zoekt nieuw lid 
Net voor de zomervakantie gaf een lid van de oudergeleding van de GMR aan haar kind van een van 

onze scholen naar een andere school, van een ander bestuur, te verplaatsen. Daarmee komt er een 

plaats vrij in de oudergeleding van de GMR. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde poster GMR-

lid gezocht.   

De GMR wil dit schooljaar een goede start maken en zoekt daarom naar een ouder/verzorger met 

een kind op een van onze reguliere basisscholen. Belangstelling voor onderwijs en organisatie van 

De Haagse Scholen en betrokkenheid bij de kinderen en medewerkers op al onze scholen vormen de 

basis voor het lidmaatschap. 

https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schooljaar-2020-2021-ouders/
https://hetvolleleven.nl/feedback
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Schoolbibliotheek 

Hulpouders gezocht 
We hopen over een paar weken onze schoolbibliotheek weer te mogen openen. Na de oproep 

afgelopen voorjaar hebben we een paar mensen gevonden die willen helpen.  

Toch zijn we altijd nog dringend op zoek naar nieuwe hulpouders voor de schoolbibliotheek. We 

willen hierbij daarom nogmaals vragen of er (groot)ouders zijn die een dagdeel per week of twee 

weken de bibliotheek willen helpen runnen. 

Vanzelfsprekend kun je worden ingewerkt. Voor vragen over deze leuke vrijwillige functie kunt u 

terecht bij Jikke Slijkhuis, leerkracht groep 8a. 

 

Activiteiten 

Haagjes 
Naast het nieuwe schooljaar is ook het culturele seizoen van start gegaan. HAAGJES geeft informatie 

over regionale activiteiten op het gebied van Cultuur, Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de 

nieuwe editie, met een programma voor de maanden september t/m oktober, via de volgende link:  

https://bit.ly/3tgSfsV  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnardinckmedia.us19.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D7f6564c06b03a90accb24bcb2%26id%3D4b31817239%26e%3D279401443f&data=04|01|administratie%40hetvolleleven.nl|2a75fbdb0e63487ba5a208d97117ab50|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637665169527370796|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=JcoVMp%2FUu4pe2SXKaiX7xZ3KYxPo6C7Ri%2BCh4EanVbw%3D&reserved=0

