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Nieuwsflits HVL 12  - vrijdag 25 februari 2022 

Agenda 

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

• di 22.03.2022 19:30-21:00u: Ouderavond  - thema 'Lijf en relaties' 

• do 31.03.2022: studiedag - alle leerlingen vrij! 

• zo 10.04.2022: kleuterrun in Westbroekpark 

Van de Directie 

Feestelijke start op maandag 7 maart 
Op maandagochtend 7 maart willen we feestelijk starten met het ‘oude’ nieuwe normaal. Er wordt 

gezorgd voor een muzikale ontvangst voor ouders en kinderen d.m.v. een gezellig muziekje vanaf 

Spotify uit de boxen. De kinderen mogen verkleed op school komen in het thema ‘FEEST’. En 

natuurlijk mogen alle ouders even een kijkje nemen in de klas/school.  

Verder wensen wij alle kinderen en ouders een zonnige voorjaarsvakantie toe. Rust allemaal lekker 

uit en dan gaan we fris en fruitig op maandag 7 maart starten met het laatste trimester van het 

schooljaar. 
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De versoepelingen op een rij 
• Ben je besmet met het coronavirus? Je gaat vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, 

mits je 24 uur geen klachten meer hebt. 

• Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. 

• Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer 

mogelijk.  

• Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden.  

• Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel. 

• Er worden geen handen geschud. 

• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig 

om een mondkapje te dragen. 

• Het dringende advies voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 en onderwijspersoneel om twee keer 

per week een zelftest te doen blijft. Gratis zelftesten voor scholen blijven beschikbaar.  

Dit alles betekent dat wij als school teruggaan naar het ‘oude’ normaal. 

Schooltijden m.i.v. 7 maart 2022 
De normale schooltijden worden weer leidend. In de afgelopen twee jaar hebben we gewerkt met 

aangepaste lestijden i.v.m. alle corona maatregelen. Hierdoor hebben we ons niet aan de wettelijke 

voorgeschreven lesuren kunnen houden en is er lestijd verloren gegaan. Nu bijna alle maatregelen 

niet meer van toepassing zijn, gaan we weer terug naar de reguliere les- en pauzetijden. De 

schooltijden zijn ook te vinden op de website: https://hetvolleleven.nl/schooltijden-en-vrije-dagen  

Groepen 1 en 2 
Inloop: 08:30 - 08:45 uur via de buitendeur van het klaslokaal. 

maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag:  

• 08:45 - 11:30 uur 

• 12:30 - 15:00 uur 

woensdag: 

• 08:45 - 12:30 uur 

Groepen 3, 4 en 5 
De voordeur van de school gaat om 08:20 uur open. 

maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 

• 08:30 - 11:45 uur 

• 12:45 - 15:00 uur 

woensdag: 

• 08:30 - 12:30 uur 

Groepen 6, 7 en 8 
De voordeur van de school gaat om 08:20 uur open. 

maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: 

• 08:30 - 12:20 uur 

• 13:20 - 15:00 uur 

woensdag: 

08:30 - 12:30 uur 

https://hetvolleleven.nl/schooltijden-en-vrije-dagen
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Einde van de schooldag 
• Bij het verlaten van de school loopt elke leerkracht met de klas mee.  

• De groepen 3 t/m 6 verlaten de school via de hoofdingang. 

• De groepen 7 en 8 verlaten de school via de deur naast de schoolbibliotheek.  

• De deur bij de kleedkamers wordt alleen gebruikt door de groep die daar als laatste gymles 

heeft. 

• De groepen 1/2 halen (en brengen) nog steeds via de buitendeur van het klaslokaal. 

Personele ontwikkelingen 
Marianne van der Horst (IB-er middenbouw) heeft aangegeven dat zij aan het einde van het 

schooljaar onze school gaat verlaten i.v.m. haar verhuizing naar Doetinchem. Wij gaan Marianne én 

haar enorme kennis als IB-er heel erg missen. 

Sanne Verstraate (groep 3B) gaat ook verhuizen en keert na de zomervakantie niet meer terug op 

school. Zij vertrekt met haar gezin naar Zeeland waar zij een huis gekocht hebben.  

Stephanie Plat (groep 4C) vertrekt per half mei. Zij gaat werken als stewardess bij de KLM. Een baan 

waar zij al eerder voor aangenomen was, maar die i.v.m. Covid-19 telkens uitgesteld werd. Uiteraard 

zijn wij heel erg blij voor Stephanie dat zij haar 'droom' baan heeft gevonden. Stephanie blijft nog tot 

half mei en zal de week na de meivakantie haar vervangster inwerken. Wij zijn hier druk mee bezig 

en berichten u na de voorjaarsvakantie wie deze vacature gaat vervullen. 

Jeannette Scheffer (conciërge) gaat per 1 juli met pensioen. De vacature hiervoor is uitgezet: 

https://www.werkenbijdehaagsescholen.nl/vacatures 

Anouk den Exter (groep 1/2E) heeft i.v.m. haar studie aan de Pabo besloten per 1 maart a.s. 1 dag 

minder te gaan werken zodat zij meer tijd aan haar studie kan besteden. Zij valt op dit moment nog 

op de donderdag in voor Samantha de Niet. Samantha is nog verder aan het re-integreren en zal 

hopelijk na de meivakantie ook de donderdag weer voor de klas staan. Tot aan die tijd zal Naomi 

Batist op donderdag Samantha vervangen.  

Kristie Overeem wordt de nieuwe IB-er voor de middenbouw. Zij zal tot aan de zomervakantie op de 

donderdagen ingewerkt worden door Marianne. Wij zijn heel erg blij dat Kristie deze taak op zich 

gaat nemen. Naast haar master SEN (inclusief specialisatie gedrag) rond zij dit schooljaar ook haar 

opleiding tot interne zorg af. 

Annelies Struijk gaat vanaf de voorjaarsvakantie op maandag- en dinsdagochtend extra 

taalbegeleiding geven aan de kinderen waarvan de thuistaal geen Nederlands is. Annelies volgt de 

opleiding tot taalcoördinator en rondt deze opleiding voor de zomervakantie af. 

LIO stages afgerond 
De LIO-stages van Indy Peters en Amra Pelesic zijn afgerond. Het zijn twee echte kanjers en we zijn 

blij dat ze allebei nog op onze school blijven werken.  

Groep 7B: Indy blijft op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in deze groep en Annelies op 

woensdag. 

Groep 8B: Amra zal op maandag, dinsdag en donderdag in groep staan en Kristie op woensdag en 

vrijdag. 

Ouderavond ‘Lijf en relaties’ - dinsdag 22 maart  
Op dinsdagavond 22 maart 2022 organiseren wij een ouderavond met als thema 'Lijf en relaties'. We 

nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De avond start om 19:30 uur en eindigt om 

21:00 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19:15 uur. 

https://www.werkenbijdehaagsescholen.nl/vacatures/vacature-concierge-obs-het-volle-leven-259320-11.html
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Meer informatie leest u in de bijlage Uitnodiging Ouderavond dinsdag 22 maart 2022 die bij het 

Social Schools bericht is bijgevoegd. 

Stormschade 
De laatste storm heeft wat schade opgeleverd aan in elk geval één boom op 

ons terrein. U heeft wellicht gezien dat er op dinsdagochtend een 

boomchirurg met kettingzaag werkzaamheden heeft uitgevoerd. Er moesten 

helaas twee grote gedeeltes worden verwijderd om de veiligheid te kunnen 

waarborgen. Op de foto is te zien hoe hij dat heeft gedaan. Op de lichtkracht 

in de hal plaatsen we ook foto's en een video. Die kunt u bekijken als u na de 

vakantie in school komt.  

Van de Ouderraad 

Kleuterrun  - zondag 10 april 
Na 2 jaar stilgelegen te hebben is het weer tijd voor een feestelijke zonnige Kleuterrun! Deze 5e 

editie zal plaatsvinden op zondag 10 april 2022. De kleuters rennen in het Westbroekpark een 

parcours van 1 km. Tijdens dit gezellige evenement is er koffie en thee voor de ouders (met korting 

bij Greens) en limonade voor de kinderen. De sportieve prestatie wordt beloond met een heuse 

medaille. 

Zet voor nu alvast de datum in je agenda. Binnenkort 

ontvang je een link om jouw kleuter(s) in te schrijven. Er 

kunnen max. 120 kleuters deelnemen, dus zorg dat je van 

de partij bent! 

Wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste DJ die fijne plaatjes draait en meehelpt met het 

aanmoedigen van de kleuters. Ken of ben jij die persoon? Mail naar: cindy.leeflang@hotmail.com. 

Sportieve groet! 

Esther, Lieke, Kim en Cindy 

Overig nieuws 

Activiteiten in de voorjaarsvakantie 
VakantiepasClub voorjaarsvakantie 

Een T-shirt omtoveren, voordelig lunchen, de circusartiest uithangen, naar het 

poppentheater of een vaartje langs de kaden maken: voor de leden van de 

VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een 

digitale nieuwsbrief met activiteiten en kortingsbonnen.  

Om de verveling thuis te bestrijden heeft de VakantiepasClub ook iets 

bedacht. Op de website staat een overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen. 

Binnenkijken in diverse musea, tips voor een bootcamp, verhalen luisteren, dieren bespieden, 

knutselen, de website staat er vol mee. 

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

mailto:cindy.leeflang@hotmail.com
http://www.vakantiepas.nl/

