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Nieuwsflits HVL 14  - vrijdag 25 maart 2022 

Agenda 

• ma 28.03.2022: sponsorloop voor Oekraïne 

• ma 28.03.2022: MR vergadering 

• wo 30.03.2022: Grote Rekendag 

• do 31.03.2022: studiedag - alle leerlingen vrij! 

• zo 10.04.2022 10:00-11:30u: kleuterrun in Westbroekpark 

Van de Directie 

De ouderavond van afgelopen dinsdag over het thema 'Lijf en relaties' was een groot succes. 

Ongeveer 90 ouders hebben de avond bijgewoond. Rob van der Gaag-Verheij, programmaleider 

Vreedzame School en Burgerschap voor het CED, heeft een zeer inspirerende lezing gehouden over 

dit thema en de daaraan gekoppelde lessen voor alle groepen. Deze lessenreeks ‘De Vreedzame 

Kriebels’ is een onderdeel van De Vreedzame School.  

Verdere Covid-19 versoepelingen 
In het kader van de verdere versoepelingen is het preventief zelftesten voor onderwijspersoneel en 

leerlingen is niet meer nodig. 
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Een belangrijk advies is dat je bij klachten thuisblijft, je laat testen (zelftest en/of test GGD) en bij 

een besmetting 5 dagen in quarantaine gaat. 

De overheid heeft een quarantainecheck gemaakt, zodat je precies weet of je wel of niet in 

quarantaine moet en voor hoelang: Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Voor De Haagse Scholen en dus ook voor onze school houden wij ons aan dit advies. Wij hopen dat u 

zich ook aan dit advies houdt. Zo voorkomen we onnodig lesuitval voor de kinderen en het in 

quarantaine moeten gaan van leerkrachten. 

De school beschikt nog over een grote voorraad zelftesten. Daarom geven we volgende week aan 

alle leerlingen twee zelftesten mee. 

Gebruik schoolplein na schooltijd 
Nu ouders weer het schoolplein mogen betreden zien we, vooral met het mooie weer van de 

afgelopen weken, dat ouders en kinderen na schooltijd nog blijven praten en spelen met elkaar. 

Uiteraard is dat toegestaan. We hanteren hiervoor wel spelregels omdat het schoolplein na 

schooltijd veelvuldig gebruikt wordt door de kinderen van de BSO van 2Samen. Samen vormen we 

het Kindcentrum De Beleving.  

Als u en uw kind(eren) nog nablijven op het schoolplein ligt de verantwoording voor uw kind(eren) 

bij u als ouder/verzorger. Dat betekent dat de BSO-medewerkers alleen verantwoordelijk zijn voor 

de BSO-kinderen. De activiteiten die zij uitzetten op het schoolplein zijn alleen toegankelijk voor 

deze kinderen. Dit geldt ook voor de gebouwen en de toiletten. Dus kinderen die niet op de BSO 

zitten mogen niet meer in de school of in het bijgebouw zijn.  

We vragen u vriendelijk hier goed op te letten. Zo kunnen ook de BSO-medewerkers het overzicht 

over de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen houden. 

Sponsorloop voor Oekraïne  - maandag 28 maart 
De leerlingenraad, team en alle andere kinderen hebben met elkaar ideeën besproken over hoe ze 

geld kunnen inzamelen voor de kinderen uit Oekraïne. Een sponsorloop werd het vaakst genoemd. 

Vandaar dat wij als school op maandag 28 maart een sponsorloop organiseren. Deze dag vervallen 

voor alle kinderen de gymlessen.  

Afgelopen maandag zijn er sponsorformulieren met een QR-code 

uitgedeeld aan alle kinderen. We hebben al ontzettend veel 

donaties ontvangen, wat fantastisch is! Omdat er al zoveel 

gedoneerd is, is de QR-code van de ING er helaas uitgeklapt. 

Inmiddels is er een nieuwe QR-code aangemaakt via een eigen 

collectebus bij giro 555. De kinderen krijgen vandaag opnieuw 

een sponsorformulier mee naar huis met een nieuwe QR-code. 

Het formulier is ook bijgevoegd als extra bijlage bij deze 

Nieuwsflits. 

Het sponsorgeld dat op de ING rekening binnen is gekomen en het geld dat contact is opgehaald zal 

ook overgemaakt worden naar giro 555. 

De sponsorloop zal plaatsvinden op het schoolplein. De looptijden zijn: 

• 9:00 – 9:15u: 1/2a & 1/2b 

• 9:15 – 9:30: 1/2c & 1/2d 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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• 9:30 – 9:45: 1/2e & 1/2f 

• 10:45 – 11:00: 3a, 3b & 3c 

• 11:00 – 11:15: 4a & 4b 

• 11:15 – 11:30: 4c & 5a 

• 13:30 – 13:45: 5b & 5c 

• 13:45 – 14:00: 6a & 6b 

• 14:00 – 14:15: 6c & 7a 

• 14:15 – 14:30:  7b & 7c 

• 14:30 – 14:45: 8a & 8b 

Helpt u u uw kind(eren) herinneren om sportieve kleding met dichte sportieve schoenen aan te 

trekken? Verder zou het leuk zijn als de kinderen zoveel mogelijk in het BLAUW en GEEL gekleed 

naar school komen.  

Iedereen (dus ook grootouders, vrienden, sponsoren enz.) is van harte welkom om de lopers te 

komen aanmoedigen! Om 14:50 uur zal het eindbedrag op het schoolplein bekend worden gemaakt. 

Ook hierbij is iedereen weer van harte welkom! 

Wij hopen op een mooie opbrengst, mooi weer en veel loopplezier! 

Personele ontwikkelingen 
Groep 1/2A: I.v.m. langdurige ziekte uitval van juf Amanda hebben we tot aan de meivakantie de 

vervanging rond. Op maandag t/m donderdag staat juf Naomi voor de groep en op vrijdag staat juf 

Aylin. 

Groep 1/2E: Juf Anouk is één dag minder gaan werken. De bezetting in deze groep is tot aan de 

meivakantie ook rond. Juf Samantha staat op maandag t/m woensdag voor de klas, op donderdag is 

juf Kim V. er en op vrijdag is juf Anouk er. Zodra juf Samantha weer helemaal hersteld is, zal zij ook 

weer op donderdag voor de klas staan. 

Groep 1/2F: Juf Sharona is weer drie dagen aanwezig: op maandag, woensdag en vrijdag. Juf Aylin 

staat nog op dinsdag en donderdag voor deze groep.  

Groep 6B: Omdat juf Kim op de donderdag voorlopig in groep 1/2E staat, gaat meester Mart tot de 

meivakantie een extra dag werken. Meester Mart staat op maandag t/m donderdag voor de groep 

en juf Kim op de vrijdag. 

Te laat komen en het 3-6-9 protocol 
Het komt dagelijks voor dat kinderen te laat komen. Daarover hebben wij afspraken gemaakt. Die 

staan ook in de schoolgids: 

Als de lessen zijn gestart om 8:30 uur (groepen 3 t/m 8), respectievelijk 8:45u (groepen 1/2), sluiten 

wij alle deuren op school. De school is bereikbaar via de hoofdingang. Als een leerling regelmatig te 

laat op school komt gelden de volgende afspraken:  

Wanneer een leerling binnen een korte periode drie keer te laat gekomen is, dan wordt er door de 

school contact opgenomen met de ouders. Dat kan telefonisch gebeuren of middels een bericht via 

Social Schools.  

Heeft dat niet geholpen, dan worden ouders uitgenodigd voor een gesprek op school nadat de 

leerling zes keer te laat is gekomen.  
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Wanneer het te laat komen na dat gesprek nog steeds doorgaat, dan meldt de school het met een 

kennisgevingsformulier aan de leerplichtambtenaar bij de negende keer. De afdeling leerplicht 

stuurt de ouders een waarschuwingsbrief. Als het te laat komen daarna niet stopt, worden de 

ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. In die aantal gevallen kan er 

worden doorverwezen naar de hulpverlening of wordt een proces verbaal opgemaakt. 

Luizenouders gezocht 
Elke woensdag na een vakantie worden onze leerlingen gecontroleerd op luizen. Op onze school zijn 

veel ouders betrokken bij verschillende activiteiten waaronder het luizenpluizen. Daar zijn wij heel 

dankbaar voor. Melanie is één van deze ouders en coördineert het luizenpluizen. Zij is op zoek naar 

meer ouders die kunnen helpen. Wilt u helpen? Dan kunt u zich opgeven via het aanmeldblad dat op 

de tafel ligt bij de lichtkrant in de hal op de begane grond. 

Grote Rekendag  - 30 maart 
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 t/m 8 die helemaal in het teken van rekenen staat. Het is 

een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is 

dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. Deze dag wordt jaarlijks 

georganiseerd en er doen zo’n 1000 scholen mee in Nederland en Vlaanderen. Bij ons op Het Volle 

Leven gaan we aan de slag met de rekenspellen en rekenopdrachten van ‘Met Sprongen Vooruit’. 

Onze MBO-studenten Hind, Michiel en Just organiseren dit jaar de Grote Rekendag en zorgen ervoor 

dat alle groepen zowel binnen als buiten rekenopdrachten kunnen doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsspelen en juffen- en meestersdag 
Op vrijdag 22 april 2022 vindt alweer de 10e editie van de Koningsspelen plaats.  Een jubileum! Wij 

combineren deze feestelijke dag met de jaarlijkse juffen- en meestersdag.  

Save the Date 
Op woensdag 8 juni organiseert de MR in samenwerking met de OR een ouderavond. Binnenkort 

wordt u hierover verder geïnformeerd. 

Dieren 

Buitenschoolse verzorging dieren 
Gezinnen die hun steentje bij willen dragen in de buitenschoolse verzorging van onze schooldieren: 

er zijn weer plekjes vrij. Het is een leuke en nuttige boerderijbeleving in het weekend en de 

vakanties. Er is een rooster waarin je met andere gezinnen een paar keer per jaar aan de beurt bent. 
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En de school is er weer mee geholpen. Meer info en/of aanmelden bij de conciërges juf Andrea of juf 

Jeannette.  

 

 

 

 


