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Nieuwsflits HVL 16  - vrijdag 22 april 2022 

Agenda 

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

• do 12.05.2022: sportochtend groep 1/2 

• ma 16.05.2022: sportdag groep 1/2 

• wo 18.05.2022: hockeytoernooi groep 7 & 8 

• vr 20.05.2022: disco groep 1 t/m 7 

• ma 23.05.2022: MR vergadering 

• wo 25.05.2022: studiedag  - alle leerlingen vrij! 

• do 26.05.2022 t/m vr 27.05.2022: Hemelvaartvakantie  - school gesloten! 

• ma 30.05.2022 t/m vr 03.06.2022: werkweek groep 8 

• ma 06.06.2022: 2de Pinksterdag  - school gesloten! 

Van de Directie 

Vanochtend zijn we gezamenlijk gestart op het schoolplein met het lied en de dans van de 

Koningsspelen. Er waren veel kinderen, collega’s en ouders in sporttenue of in rood-wit-blauw-

oranje outfit te zien. Het zag er geweldig feestelijk uit. De stralende zon hielp ook mee bij deze leuke 
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start van de dag. Gedurende de dag waren er veel sportieve en andere leuke activiteiten op en rond 

school te doen. Er was zelfs een vossenjacht. Het was geweldig om al die vrolijke ne stralende 

gezichten van onze kinderen te zien. 

Wij wensen iedereen een prettige en zonnige meivakantie en we zien elkaar weer op maandag 9 

mei. 

Personele ontwikkelingen 
Kitty Kastelein start na de meivakantie in groep 4C. Zij staat op dinsdag t/m vrijdag voor de groep. 

De week na de meivakantie zal Stephanie haar nog inwerken.  

Monique van Eck heeft aangegeven haar re-integratie verder af te willen maken op haar 'oude' 

school. De reden hiervoor is dat zij meer tijd nodig heeft om helemaal te herstellen en dat zij dat 

liever verder uitwerkt in een voor haar vertrouwde omgeving. Zij zal dan ook niet terugkeren in 

groep 3B na de meivakantie. 

Annelies Struijk zal tot de zomervakantie op maandag en dinsdag voor groep 3B staan. De ouders 

van groep 3B zijn hier vorige week al van op de hoogte gebracht. 

De extra taalondersteuning gaat voorlopig niet door, omdat Annelies groep 3B gaat overnemen. 

I.v.m. het lerarentekort is het in ieder geval van belang dat alle klassen goed bezet zijn. Achter de 

schermen zijn we druk bezig om dit op te vangen. Ouders van de betreffende kinderen zijn 

geïnformeerd. 

Onderzoek Groene Schoolplein 
Onze school neemt deel aan een onderzoek naar ons groene schoolplein dat onder leiding staat van 

de Vrije Universiteit Amsterdam. In dit onderzoek wordt er onderzocht hoe het ontwerp van groene 

schoolpleinen van invloed is op de speel- en leerwaarde van het plein. 

Om dit in kaart te brengen zullen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam het gebruik van 

het schoolplein observeren. Ze observeren tijdens de pauzes welke activiteiten kinderen 

ondernemen én hoe fysiek en sociaal die activiteiten zijn. Als er lessen worden gegeven op het 

schoolplein dan zullen de onderzoekers deze ook observeren. De onderzoekers zullen geen video’s 

of foto’s van de kinderen maken. De onderzoekers zullen ook geen persoonsgegevens van de 

kinderen noteren en de kinderen hoeven ook geen vragen te beantwoorden. Er worden geen 

gegevens verzameld die herleidbaar zouden kunnen zijn naar de kinderen. Leerkrachten wordt 

gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Ook hierin wordt er geen informatie gevraagd die 

herleidbaar zijn naar de kinderen. 

Het onderzoek vindt plaats op donderdag 12 mei. Op deze dag zijn er onderzoekers van de Vrije 

Universiteit Amsterdam aanwezig om het gebruik van het schoolplein te observeren. Meer 

informatie over het onderzoek en hoe de gegevens gebruikt wordt vindt u in de bijgesloten 

informatiebrief. 

Waterpomp 
Op dinsdag 19 april is de waterpomp feestelijk geopend. Vaders Paul, Rob en 

Niels van de Groenraad hebben hier samen met conciërges Andrea en Jeannette 

aan gewerkt. Het is een grote klus geweest met een fantastisch eindresultaat. De 

waterpomp heeft ook een naam gekregen: PARONI. Dit is afgeleid van de namen 

Paul, Rob en Niels. Zo zijn zij een blijvende herinnering aan het ontstaan van de 

pomp. Er komt nog een officieel naambordje bij de waterpomp.  
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BOVO informatieavond voor groep 7 
Op dinsdagavond 19 april is er door twee teamleiders van het Segbroek College een presentatie 

gegeven voor kinderen en ouders van de groepen 7. Er is 

uitleg gegeven over het proces van de overgang van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en hoe het er 

op een voortgezet onderwijsschool aan toegaat. Het was 

een geslaagde avond met een hoge opkomst. In de hal 

hebben zo'n 90 personen naar de presentatie geluisterd en 

was er daarna gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Schoolsporttoernooi 
Afgelopen woensdag hebben leerlingen van de groepen 7 & 8 meegedaan aan het handbaltoernooi. 

Er is gestreden tegen andere Haagse scholen en dat was niet zonder succes: 1 team is derde 

geworden. Het was een leuk evenement en een geslaagd toernooi. Wat fijn dat er weer zulke leuke 

activiteiten plaatsvinden. 

 

CITO-Eindtoets groep 8 
Deze week is de CITO-eindtoets voor de groepen 8 afgenomen. Dat is altijd een spannend moment. 

De antwoordformulieren zullen vrijdag per post worden verstuurd. Die 

worden dan centraal door een computer nagekeken en over een aantal 

weken verwachten wij de uitslag. We hopen natuurlijk op mooie 

resultaten, maar dat komt vast goed. Iedereen heeft enorm zijn/haar 

best gedaan. 

 

De Vreedzame School 
Na de meivakantie gaat blok 6 van De Vreedzame school van start: 'We zijn allemaal anders'. De 

lessen gaan over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om te 

gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, 

sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook 

overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school 

en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het 

gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen 

mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak 

ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het 

om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. 

We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas 

verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. 

Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met 
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overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en 

waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We 

maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag 

niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok. Met de lessen, onze 

eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen 

het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”. 

Het doel is om een open houding bij leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen te 

ontwikkelen. De lessen zijn gericht op het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en 

over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.  

• In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen. 

• In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas. 

• In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families 

centraal. 

• In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan 

bod. 

• In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten. 

• In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen. 

• In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen 

in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving 

hebben georganiseerd.  

Tips voor thuis 

Thuis kunt u ook aan de slag met het thema van dit blok. Uw kind kan thuis komen met opdrachten 

over uw gezin en familie. Wij vragen u hierover in gesprek te gaan met uw kind. Het gaat om 

overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden en familie - met als uitgangspunt dat 

verschillen er mogen zijn. Daarmee komen vanzelf ieders eigen oordelen en vooroordelen over 

milieu, gezin, huidskleur etc. aan bod. Op welke manier wordt er in het gezin over gesproken? 

U kunt ook gebruik maken van de ‘Kletskaarten’, deze vormen een goede leidraad om thuis vorm te 

geven aan het huidige thema. Wij hebben de beschikking tot ‘Kletskaarten’ voor de groepen 1 t/m 3. 

Groep 1-2: 

• Hoe vind je het op school? Wat vind je leuk/ niet leuk? 

• Welke dingen vind jij makkelijk of moeilijk? 

• Welke kinderen zitten er bij jou in de klas? Wie zijn er ouder/ jonger? 

• Met wie speel jij graag samen op school? Met wie speel je bijna nooit? 

• Waarin lijken wij op elkaar? Wat hebben hetzelfde/ anders? 

• Zullen we om de beurt een dier uitbeelden? De ander mag dan raden welk dier het is? 

Groep 3: 

• Welke overeenkomsten zijn er tussen ons? 

• Welke verschillen zijn er tussen ons? 

• Welke verschillen kun je zien? Welke verschillen kun je NIET zien? 

• Met wie speel of werk je graag samen? Welke overeenkomsten zijn er tussen jullie, en welke 

verschillen? 

• Zullen we allebei een tekening maken van een huis/ dier/ mens? Daarna kijken we naar 

welke dingen hetzelfde zijn en welke anders. 



5 
 

Van de Ouderraad 

Alle kinderen op schoolreisje? 
De Ouderraad organiseert de activiteiten zoals Sinterklaas, Pasen, Kerst, het zomerfeest en de 

kleuterrun in en rondom de school. Daar vragen wij een ouderbijdrage voor. Van de ouderbijdrage 

worden ook een deel van het onderhoud van het schoolplein en 

het schoolreisje betaald. Aan het begin van het jaar hebben wij 

een oproep gedaan en we hebben ook al een algemene 

herinnering gestuurd. Tot nog toe is er voor iets meer dan de 

helft van de kinderen betaald. Dat betekent dat ze wel met de 

bus naar het schoolreisje kunnen, maar niet naar binnen kunnen 

bij Duinrell, Linnaeushof of Plaswijckpark. 

Als je de ouderbijdrage van € 70 per kind voor het schooljaar 2021-2022 nog niet betaald hebt, wil je 

dat alsnog doen? Het zou leuk zijn als alle kinderen op schoolreisje kunnen, toch? 

Betalen kan op rekeningnummer NL47 TRIO 0320147304 of via deze link: 

https://paymentlink.mollie.com/payment/epNtgdZd6nPmyExE3bIhU/  

Vergeet bij de betaling niet de naam en groep van jouw kind(eren) te vermelden. 

Namens de OR en alle kinderen, alvast bedankt! 

Voetjes van de vloer: vrijdag 20 mei - Disco voor groep 1 t/m 7 
Zet vrijdag 20 mei met dikke, vette letters in de agenda: die dag is 

het weer tijd voor de jaarlijkse Disco van Het Volle Leven! Alle 

kinderen uit de groepen 1 t/m 7 zijn dan van harte welkom in de 

gymzaal, waar een waanzinnig feestteam garant staat voor een 

geweldige show! Thema: Flower Power in the Jungle! Dus trek je 

dierlijkste, fleurigste, mooiste, gekste outfit aan. Het kan ons niet 

gek genoeg! 

• Van 16:30 tot 17:15 uur mogen de groepen 1 t/m 3 hun kunsten vertonen op de dansvloer.  

• Van 17:45 tot 18:45 uur zijn de groepen 4 t/m 7 aan beurt om de feestzaal op z’n kop te 

zetten.  

Hulpouders gevraagd! 

Uiteraard kunnen we dit niet alleen. Ook dit jaar roepen we graag de hulp in van jullie ouders om dit 

feest weer tot een succes te maken. Meld je dus gauw aan via or@hetvolleleven.nl! 

We hebben nodig: 

• Opbouwers: om de gymzaal om te toveren tot disco hebben we flink wat hulp nodig, zeker 

een man/vrouw of 10. Wie komt er helpen vanaf 8:45 uur? Ieder uurtje hulp is al fijn! 

• Plasouders: Om de kleinsten uit de groepen 1 t/m 3 te begeleiden en te helpen op het toilet 

en de boel tussendoor een beetje netjes te houden. De disco is voor de mini’s al spannend 

genoeg tenslotte. 3 moeders hebben we daarvoor dringend nodig. 

• Barpersoneel: Voor beide groepen het liefst 4 stuks ouders, want geloof ons, de chips en 

limonade zijn niet aan te slepen!  

• Opruimers: Omdat juf Stella op maandag weer gewoon gymles moet geven, en zich geen 

weg wil banen door chipskruimels, limovlekken en platgetrapte verkleedkleren. 

https://paymentlink.mollie.com/payment/epNtgdZd6nPmyExE3bIhU/
mailto:or@hetvolleleven.nl
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• Barouders: Buiten hebben we een hapje en drankje voor de ouders die wachten op hun 

kroost. Welke 2 ouders zijn beschikbaar om daar een rondje bardienst te draaien? 

GROTE BELONING VOOR HULPOUDERS: Als alles opgeruimd is, is het tijd voor de altijd 

legendarische naborrel voor hulpouders. Alleen al daarvoor zou je de hele avond willen meehelpen… 

MELD JE DUS GAUW AAN VIA or@hetvolleleven.nl ! En maak deze avond onvergetelijk voor alle 

kleine discogangers van Het Volle Leven! 

De Kleuterrun  
Op zondag 10 april was het na twee stille jaren eindelijk zover en vond de vijfde editie plaats van de 

Kleuterrun. Ongeveer 100 sportieve kleuters renden een dappere kilometer door het 

Westbroekpark. DJ Kevin (waar kennen we hem toch van?!) draaide plaatjes en een heuse aerobics 

crew, bestaande uit juffen Marella, Naomi en Sharona, begeleidden de kleuters met een flitsende 

warming-up. 

In drie groepen van ongeveer 30-35 kleuters met een school T-shirt en opgespelde rugnummers, 

werd de  - toch best wel pittige  - kilometer afgelegd. Helemaal naar het bruggetje en dan ook nog 

weer terug naar de finishlijn. Een team van ouderejaars leerlingen deelden aan alle kleuters een 

officiële medaille uit. Er was limonade, een krentenbol, een appeltje en een klein presentje. 

De Kleuterrun werd mogelijk gemaakt door enkele enthousiaste ouders, de Ouderraad en gulle 

sponsoren bestaande uit Kind aan Zee, Greens in the Park, Anne de Rijk Fotografie, Pronk Groente 

en Fruit en bakkerij Noman.  

Ondertussen werd er ook nog wat (klein)geld ingezameld voor de dierenpot: aan het einde van de 

ochtend zat er maar liefst € 100 in: hier zijn de dieren op school en hun verzorgers vast heel blij 

mee!  

Activiteiten in de Meivakantie 

Uitje van een cent 
De HTM viert de meivakantie met de unieke Meivakantie Kinderkaart! In de periode van 23 april t/m 

8 mei reizen kinderen van 4 t/m 12 jaar een hele dag voor maar één cent met de trams en bussen 

van HTM. Kinderen tot 4 jaar reizen natuurlijk sowieso gratis met HTM. 

Kijk voor meer informatie op www.htm.nl/meivakantie  

mailto:or@hetvolleleven.nl
http://www.htm.nl/meivakantie


7 
 

VakantiepasClub 
Er is deze meivakantie weer van alles te doen voor de leden van de 

VakantiepasClub. Het strand of de grachten schoonmaken, speuren naar jonge dieren, roeien, naar 

het theater of spelen in de grootste binnenspeeltuin in de regio!  

Ook kunnen kinderen twee bioscoopkaartjes winnen met een leuke selfie of actiefoto. Kijk voor deze 

winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 

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

de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 activiteiten en 

kortingsbonnen.  

Theater Dakota: Vrij in Mei 
Deze vakantie staat bij Theater en Filmhuis Dakota in het teken van het ‘Vrij in 

Mei’ filmfestival voor kinderen tussen de 2 en 10 jaar. Vanaf zaterdag 23 april 

draaien we dagelijks toffe kinderfilms zoals Encanto, Waar is Anne Frank en 

Sing II. Kijk in onze agenda voor het overzicht per dag.  

Op 3-4-5 mei vindt het Vrij in Mei filmfestival plaats. Met dagelijks toffe films, 

workshops en een lichtlab. In het lichtlab kun je spelen met vormen en licht. In 

speelse installaties, van Taartrovers en Re-Wire, kunnen kinderen spelen met 

kleuren, vormen en licht. Stilzitten hoeft niet, want ze mogen alles aanraken en 

onderzoeken. Kijk op: Vrij in mei Filmfestival  

Residentie Orkest: Anne & Zef 
Begin je meivakantie goed met een spannende, meeslepende maar ook hartverwarmende 

jeugdopera, gebaseerd op het dagboek van Anne Frank. Voor kinderen vanaf groep 7. 

Anne Frank en Zef ontmoeten elkaar in de hemel en komen erachter dat ze 

ondanks cultuurverschillen veel met elkaar gemeen hebben. Zo is Anne 

schrijfster en speelt Zef graag toneel. Beiden hebben soms ook problemen met 

hun ouders. Ze vertellen over hun leven en komen daardoor steeds dichter bij 

elkaar. Laat je meenemen in een indrukweekend verhaal en kom naar Anne & 

Zef! 

Kijk voor meer informatie op: https://residentieorkest.nl/concert/anne-en-

zef?concertDate=2022-04-24_11:00  

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=04|01|administratie%40hetvolleleven.nl|00e065d198bd45c90ad308da1beaeb5f|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637852993786530590|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=xNuQAaRdGHOmCTXJKGLD0gKq75AsKw5hNInVYefGYXE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theaterdakota.nl%2Fagenda%2F%3Fstart%3D2022-04-23%26type%3Dfilm&data=04|01|info%40hetvolleleven.nl|d490b3b1ecdb4906c29908da1d4fb254|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637854525401454059|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=C1UBN7%2B3qv9p2QfpkNPgzQPs7xC6pxea3VwXQ5MBU9w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theaterdakota.nl%2Fblog%2Ffilmfestival-vrij-in-mei-3-4-5-mei%2F&data=04|01|info%40hetvolleleven.nl|d490b3b1ecdb4906c29908da1d4fb254|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637854525401454059|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=iGyrKaqk3fr6%2BLZRJhBxFjuEaYF7TLR0v9m3HIakG20%3D&reserved=0
https://residentieorkest.nl/concert/anne-en-zef?concertDate=2022-04-24_11:00
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