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Nieuwsflits HVL 15  - vrijdag 8 april 2022 

Agenda 

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

• do 14.04.2022: Paasontbijt 

• vr 15.04.2022: Goede Vrijdag  - school gesloten 

• ma 18.04.2022: 2e Paasdag  - school gesloten 

• wo 20.04.2022: eindtoets groep 8 

• do 21.04.2022: eindtoets groep 8 

• vr 22.04.2022: Koningsspelen & Juffen- en Meestersdag 

• ma 25.04.2022 t/m vr 06.05.2022: Meivakantie  - school gesloten 

Van de Directie 

Sponsorloop voor Oekraïne 
Op maandag 28 maart hebben onze leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 meegedaan aan de 

sponsorloop t.g.v. Giro555 en de inzameling voor Oekraïne. 
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We hebben met elkaar vele kilometers over het schoolplein gerend en er hebben zelfs ouders en 

leerkrachten meegedaan. Alles onder luide aanmoedigingen vanuit het publiek. Met z’n allen 

hebben we een waanzinnig mooi bedrag opgehaald.  

De uiteindelijke opbrengst is: € 22.099,37  

Wij zijn blij en trots dat we hier allemaal aan hebben kunnen  

bijdragen en willen iedereen nogmaals bedanken voor hun inzet  

en donaties! 

tussenstand op maandag 28 maart 

Paasontbijt 
Dit jaar wordt Pasen op donderdag 14 april op school gevierd met een Paasontbijt. De kinderen 

kunnen kiezen uit een krentenbol, wit/bruin bolletje, muffin en Matzecrackers. Het brood wordt 

verzorgd door bakker Hofje van Noman uit de Keizerstraat. Ook is er 

een gekookt eitje en beleg, o.a. aardbeienjam, smeerkaas, jonge kaas 

en vruchtenhagel. Verder is er appelsap, sinaasappelsap en 

chocomel om te drinken. Wanneer uw kind een voedselallergie of  -

intolerantie heeft, dan kunt ook zelf een ontbijtje meegeven. 

De kinderen moeten zelf een bord, bestek en een beker meenemen. 

Personele ontwikkelingen 
Wij zijn erg blij u te kunnen vertellen dat we een nieuwe conciërge hebben gevonden in de persoon 

van Robert Solleveld. Hij zal op 1 juni bij ons op school starten. Robert zal zich op later moment nog 

voorstellen. 

Tuinlessen 
Juf Andrea gaat de tuinlessen overnemen van juf Jeannette. De tuinlessen 

worden gegeven aan de groepen 4 in de schooltuin en aan de groepen 3 in 

de bakken op het plein. De groepen 4 oogsten aan het begin van volgend 

schooljaar als ze in groep 5 zitten. 

De groepen 6 krijgen tuinles van een juf of meester van Milieu Educatie van 

de gemeente en oogsten als de kinderen in groep 7 zitten. 

De kleuters werken in de bloembakken die buiten voor de kleuterklassen 

staan. 

We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen bij de lessen voor de 

groepen 3 en 4. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

 

 

  



3 
 

Interne Audit 
Op dinsdag 29 maart is er op school een interne audit afgenomen. Dit houdt in dat er door het 

auditteam bestaande uit een directeur, IB-ers en leerkrachten van De Haagse Scholen aan twaalf 

klassen een lesbezoek is gebracht en dat er gesproken is met ouders, leerlingen, teamleden, 

bouwcoördinatoren, IB-ers en directie. Na afloop van deze dag is er een korte PowerPoint 

Presentatie aan het hele team gegeven met bevindingen, waarnemingen en feedback van de 

auditcommissie. Dit was overwegend positief. Waar wij natuurlijk erg trots op zijn. Binnenkort 

ontvangen wij een uitgebreid verslag. Dit verslag zullen wij eerst delen en bespreken met het team 

en de MR. 

Oudertevredenheidsonderzoek 
De rapportage van het oudertevredenheidsonderzoek is inmiddels ook binnen. Wij delen ook deze 

rapportage eerst met het team en de MR. Daarna maken wij ook dit openbaar. 

Gezocht 

Overblijfouders 
We zijn weer op zoek naar nieuwe (reserve) overblijfouders om ons overblijfteam te versterken. De 

groepen spelen op verschillende tijden buiten. Er zijn dan ook 3 verschillende diensten: 

• Dienst 1 (groepen 1 & 2) is van 11:30 tot 12:05 uur 

• Dienst 2 (groepen 3 t/m 5) is van 12:10 tot 12:45 uur 

• Dienst 3 (groepen 6 t/m 8) is van 12:45 tot 13:20 uur 

Het is mogelijk om per dag 1 dienst te draaien of op 1 dag meerdere diensten. Meerdere dagen mag 

natuurlijk ook.  

Als overblijfouder ontvang je een vrijwilligersvergoeding per gedraaide dienst. Je ontvangt € 7,50 per 

dienst en als vaste overblijfouder hoef je voor 1 kind geen overblijfbijdrage aan school te betalen. 

Draai je bijv. 3 diensten op 1 dag dan ontvang je dus € 22,50 (per maand mag je max. € 180 

belastingvrij bijverdienen, met een max. van € 1.800 per jaar). 

Je dient wel in het bezit te zijn van een VOG, deze kan je zelf online aanvragen. De kosten voor het 

aanvragen van de VOG worden door de school terugbetaald. 

Heb je tijd en zin om ons overblijfteam te versterken of heb je vragen, neem dan contact op met 

onze overblijfcoördinator Gonneke van der Willigen: 06-49 39 42 13. 

Luizenouders 
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. 

Schoolbandleden 
De schoolband van Het Volle Leven, de Die is cool band is op zoek naar een ouder die gitaar kan 

spelen, ook kunnen we onze blaas sectie uitbreiden met blazers. 
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We beschikken al over zangeressen, maar mochten er vaders zijn die kunnen zingen neem contact 

op. 

We oefenen een aantal keer per jaar en treden graag op voor de leerlingen en ouders met het 

Zomerfeest en het kerstfeest. Lijkt dit je leuk, bel of mail dan even naar Barry Kruik, vader van Sky 

Kruik (groep 5c): 0614950805 of barrykruik@hotmail.com 

 

Logeeradressen voor konijnen 
Wie wil tijdens de Meivakantie thuis konijnen verzorgen? We zoeken logeeradressen voor 3 keer 2 

konijnen en 1 keer 3 konijnen. Ze gaan alleen als stelletje of drietal uit logeren. 

Het liefst logeren de schoolkonijnen bij families waar ze beschut in een schuur of buiten onder een 

afdakje staan. Het is voor dieren die het hele jaar buiten staan beter om niet in verwarmde ruimtes 

te logeren omdat ze anders bij terugkomst kou vatten. Een koele veilige plek is dus ideaal. Hok, stro 

en voer e.d. krijg je mee van school. 

Graag melden bij juf Andrea of juf Jeannette. 

 

 

Overig nieuws 

Opvoedsteunpunt Scheveningen 
Heeft u een opvoedvraag en komt u er even niet uit? Ervaart uw kind bijvoorbeeld moeilijkheden 

met eten, slapen, (samen) spelen of is uw kind of puber bijvoorbeeld vaak boos, opstandig of juist 

teruggetrokken? Of vindt u het lastig om uw puber te begrijpen en te ondersteunen? Onze 

pedagogisch adviseur helpt u graag op weg!  

Meer informatie of een afspraak maken? Neem vrijblijvend contact op met Amber van Dijk, 

pedagogisch adviseur (06-28222792, a.vandijk@wijkz.nl 

mailto:barrykruik@hotmail.com
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De gratis training ‘’Het Begint Bij Mij’’ gaat 4 mei van start en er zijn nog een paar plekjes 

beschikbaar. Meer informatie leest u in de bijgevoegde flyer. 

Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten  
Het JVA vakantieproject 2022 voor Haagse kinderen van 4 t/m 13 jaar wordt dit jaar gehouden van 

11 t/m 29 juli.  

Het JVA project 2022 in het kort: 

• Samen met andere Haagse kinderen één, twee of zelfs drie weken 
vakantieplezier bij JVA op landgoed Duinrell in Wassenaar 

• Vervoer naar/van Wassenaar met speciale JVA bussen 
• 19 opstapplaatsen verspreid over heel Den Haag 
• 5 leeftijdsgroepen, van kleuters tot tieners 
• Dagelijks (ma t/m vr) een leuk programma volgen 

De inschrijving is inmiddels geopend, wees er snel bij want: vol = vol!  

Ga voor meer informatie en om in te schrijven naar www.jvadenhaag.nl  

 

https://www.jvadenhaag.nl/

