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Nieuwsflits HVL 11  - vrijdag 11 februari 2022 

Agenda 

• ma 21.02.2022 t/m vr 25.02.2022: rapportgesprekken 

• ma 28.02.2022 t/m vr 04.03.2022: Voorjaarsvakantie  - school gesloten 

• do 31.03.2022: studiedag - alle leerlingen vrij! 

Van de Directie 

Bijna kwart leraren thuis door corona, veel schoolklassen blijven daardoor leeg 
Afgelopen maandag was het bovenstaande één van de koppen in de media. Ook op onze school 

kampen we met dit probleem. Vorige week zaten er maar liefs 11 leerkrachten thuis en deze week 

staat de teller op 7 leerkrachten. We proberen het fysieke onderwijs voorrang te geven. Dit lukt 

helaas niet altijd. Het inzetten van alle beschikbare professionals betekent dat het inlopen van de 

leervertragingen niet tot nauwelijks voortgang kan vinden. 

Mondriaan stagiaires  
Maandag zijn de eerstejaars Mondriaan stagiaires aan hun stage bij de kleuters begonnen. Zij komen 

de komende 10 weken elke maandag en dinsdag. We zijn uiteraard erg blij met de extra hulp in alle 
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kleuterklassen. Op deze manier kunnen we extra goed hulp bieden aan de kinderen die het nodig 

hebben.   

We hebben vooraf onze corona-afspraken met de stagiaires besproken. Zij zullen op gepaste afstand 

hun stage lopen, zodat de veiligheid gewaarborgd is. 

We heten Maurits, Abygail, Denise, Jenevierra en Romy van harte welkom op onze school. 

Rapportgesprekken  
Vanaf maandag 21 februari zullen de rapportgesprekken weer plaatsvinden. Inschrijven voor de 

gesprekken gaat via Social Schools. Van de leerkrachten heeft u inmiddels een uitnodiging tot 

inschrijving ontvangen. 

De gesprekken zullen online plaatsvinden. Voor het gesprek zal het Teams-account van uw 

kind(eren) gebruikt worden. Wanneer u dat liever via een ander mailadres doet, laat dat dan op tijd 

weten aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Overig nieuws 

Activiteiten in de voorjaarsvakantie 
Scheveningen, Laat je Horen: Krokuskabaal is terug!  

Maak lawaai voor Krokus Kabaal! Spring, zing en 

beweeg in Muzee Scheveningen, want in de 

voorjaarsvakantie kun je bij ons terecht voor 

workshops, een spannende escape room en 

hilarische familievoorstellingen voor kinderen 

tussen de 0-12 jaar. Tijdens deze spetterende 

week kunnen kinderen van alles zien en doen 

op de locaties van de Haagse Cultuurankers en natuurlijk bij Muzee! De voorstellingen en activiteiten 

worden allemaal tegen een laag tarief aangeboden. Het thema van dit jaar is: Laat je Horen! 

Markeer alvast in je agenda: zaterdag 26 februari t/m vrijdag 4 maart 2022. 

Het programma 

Bekijk hieronder een greep uit het aanbod bij Muzee:  

• zaterdag 26 februari | Workshop Creatief Schrijven 8-12 jaar | door Huis van Gedichten 

• zondag 27 februari en donderdag 3 maart | Meespeelvoorstelling O Sole Miaaauw! 3-6 jaar | 

door Residentie Orkest Hoe ziet het leven van de Echte Zangeres Oma Isabel eruit? En vooral, 

wat gebeurt er als ze jarig is? Samen ontdekken we bewegend en zingend ons lichaam als 

instrument.  

• maandag 28 februari | Workshop Theater 4+ | door Haags Theaterhuis 

• maandag 28 februari | Veterstrikconcert 4+ | door De Grote Haay Een heus popconcert voor 

iedereen die al kan veterstrikken of het nog moet leren. De Grote Haay brengt een 50 minuten 

durend concert op de planken dat bol staat van oude, bekende kinderliedjes 

• dinsdag 1 maart | Voorstelling VariéTique: Konijn 4+ | door Theater Tique De Konijn bevindt 

zich in de wereld buiten zijn vertrouwde kooi en beleeft daar spannende avonturen. Over bang 

zijn en toch durven, en uiteindelijk je plek vinden. 

• dinsdag 1 maart | Workshop Theater 8-12 jaar | door Haags Theaterhuis 

• woensdag 2 maart | De Woordenwisseling met Sjaak Kroes  

• vrijdag 4 maart | Workshop Creatief Schrijven 8-12 jaar | door Huis van Gedichten 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fkrokuskabaal-workshop-creatief-schrijven%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|86cb226e183c45295d0b08d9eafef416|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637799204047310605|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=mq9XyQ%2BKnh85vEPA50hDywoGm4PHufqxuIPhWK0z%2BY0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fkrokuskabaal-meespeelvoorstelling-o-sole-miaaauw%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|86cb226e183c45295d0b08d9eafef416|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637799204047310605|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=rc6XYjrE99stJujsuJ%2FG0322BIheY4kz7CZ3%2FeP%2Fg94%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fkrokus-kabaal-workshop-theater%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|86cb226e183c45295d0b08d9eafef416|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637799204047310605|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=NU6tMZPFKQ3YrSGRIvN6Sa2Kt9KupsuEfSJkS1GUXMI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fkrokus-kabaal-veterstrikconcertje-door-de-grote-haay-4%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|86cb226e183c45295d0b08d9eafef416|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637799204047310605|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=euQwhuybYCGkGYdHKA5aiFKlGHZpsmbrFs9YuUeoLAs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fkrokus-kabaal-voorstelling-varietique%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|86cb226e183c45295d0b08d9eafef416|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637799204047310605|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=KXrhrn5aPwptpbKKvunaDhr6zxJflYC7OAMphprl8sM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fkrokus-kabaal-workshop-theater-8-12-jaar%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|86cb226e183c45295d0b08d9eafef416|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637799204047310605|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=r8RG3O0GZNCA%2F3gC2Z38M2l2%2FjsHPF3apirDopxUmJA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fkrokus-kabaal-workshop-dichten-met-sjaak-kroes%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|86cb226e183c45295d0b08d9eafef416|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637799204047310605|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=j4WzzKGDmYd1rpeUFhMBn%2Fsn4nrendN1yYknQRTKyaQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteit%2Fkrokus-kabaal-workshop-creatief-schrijven-8-12-jaar%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|86cb226e183c45295d0b08d9eafef416|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637799204047310605|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=9OSAyxYve%2BAJRHaXpuuJiXfFACiHkFIHMR%2F9tiP6YFI%3D&reserved=0
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• woensdag 2 maart t/m zondag 6 maart: Muzee Escape Room Daag jezelf en je vriendjes en 

familie uit in de Muzee Escape Room. Weet jij de raadsels over het leven aan boord van een 

Vissersboot op te lossen? Maak vaart want deze boot wil je niet missen! Boek deze unieke 

experience bij je bezoek aan Muzee tijdens Krokus Kabaal voor € 2,50 p.p. of voor € 1,50 met de 

Ooievaarspas. 

Lunchdeal tijdens Krokus Kabaal 

Cultuur proeven tijdens Krokus Kabaal maakt natuurlijk hongerig. Ook zin in een gezonde lunch? 

Voor maar € 3,00 kan je in ons museumcafé de Halve Vleet genieten van een broodje, drankje en 

stukje fruit. Smullen maar! 

Reserveer je kaarten op tijd, want VOL=VOL! Bekijk hier de volledige agenda.  

Peuteropvang buurthuis Kommunika 
Hallo, wij willen ons voorstellen. Wij zijn Stichting de Talentenklup. Wij hebben momenteel 5 

voorschoolgroepen in de Schilderswijk en Centrum en starten binnenkort een groep in 

Scheveningen. Wij werken nauw samen met scholen en hebben een doorgaande lijn en warme 

overdracht. Tijdens ons thema aanbod vinden we het belangrijk dat kinderen ook leren door te 

ervaren in “de echte wereld”. Dit houdt in dat we wijkgerichte uitstapjes maken, tijdens thema ziek 

en gezond gaan ze op bezoek bij de dokter, tijdens eten en drinken naar de winkel, een groep is gaan 

ontbijten in een restaurant enzovoort. Voor sommige thema’s gaan we ook de wijk uit. De wereld is 

immers groter dan de wijk waar je woont. Onze visie is dat de wijk waarin kinderen opgroeien ook 

een rol speelt in de opvoeding als omgeving, deze omgeving biedt kansen maar ook beperkingen. 

We vinden het daarom ook belangrijk om goed contact te onderhouden met voor kinderen en 

ouders belangrijke organisaties. We zorgen ervoor dat onze lokalen aantrekkelijk zijn en dat de 

hoeken geschikt zijn om te spelen en te leren voor ieder kind. Wij vinden kwaliteit van ons aanbod 

belangrijk en zijn van mening dat onze kinderen het beste verdienen. 

Onze speelzaal in Scheveningen bevindt zich in buurthuis Kommunika waar we het lokaal hebben 

verbouwd en vernieuwd tot een gezellige speelplek. 

We zijn nu nog open vier dagen van 8:30-12:30u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op 

woensdagochtend is er van 9:00-11:00u samenspel voor kinderen van 2-2,5 jaar voor ouder en kind.  

Meer informatie: https://talentenklup.nl/2021/12/20/vanaf-2022-geef-je-kind-nu-op-voor-

kommunika-peuteropvang/  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzeescheveningen.nl%2Factiviteiten%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|86cb226e183c45295d0b08d9eafef416|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637799204047310605|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=Z8QLegawUDCNmnrOpftUgO0EbZHEnBLuIdDiECBUsow%3D&reserved=0
https://talentenklup.nl/2021/12/20/vanaf-2022-geef-je-kind-nu-op-voor-kommunika-peuteropvang/
https://talentenklup.nl/2021/12/20/vanaf-2022-geef-je-kind-nu-op-voor-kommunika-peuteropvang/

