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Nieuwsflits HVL 18  - vrijdag 3 juni 2022 

Agenda 

• ma 06.06.2022: 2de Pinksterdag  - school gesloten! 

• vr 10.06.2022: schoolreisje groepen 1/2 

• ma 20.06.2022: studiedag - alle leerlingen vrij! 

• di 21.06.2022: Haagse Sportolympiade groepen 8 

• vr 24.06.2022: schoolreisje groepen 3 t/m 7 

• wo 29.06.2022: musical groep 8B 

• do 30.06.2022: musical groep 8A (aansluitend disco groepen 8) 

• vr 01.07.2022: zomerfeest 

Van de Directie 

Oudertevredenheidsonderzoek 
U heeft onlangs een uitnodiging gekregen om aan het oudertevredenheidsonderzoek deel te nemen. 

Het rapport dat daaruit is voortgekomen is intern en met de MR besproken. Verbeterpunten en 

punten die we moeten vasthouden zijn tijdens deze overlegmomenten besproken. Wij zijn erg blij 



2 
 

met een gemiddelde score van 7,9. Dit komt overeen met de score van 2019. U kunt het rapport in 

de bijlage ook inzien. Wij willen u bedanken voor uw deelname aan dit onderzoek.   

Personele ontwikkelingen 
Helga Teerhöfer is onze collega van de projectklas. Zij zal volgend jaar rond de herfstvakantie naar 

Engeland verhuizen. We zullen juf Helga enorm missen en zijn inmiddels op zoek naar een collega 

die de projectklas volgend schooljaar over kan nemen.  

NXplorers Junior 
Afgelopen jaar heeft juf Helga met een aantal kinderen van de Projectklas uit groep 7 en 8 

deelgenomen aan een challenge met betrekking tot duurzaamheid. Uit inzendingen van zo'n 30.000 

basisschoolleerlingen uit heel Nederland heeft de jury de 15 beste ideeën geselecteerd. De finalisten 

zijn persoonlijk uitgenodigd voor het finale-evenement in juni. Tijdens dit evenement zullen de 

hoofdprijswinnaars bekend worden gemaakt.  

Vorige week kreeg zij bericht dat van alle inzendingen twee van haar teams bij de top 5 van 

Nederland behoren in de categorie 'Schoon water en sanitair':  

• Team: Groene Schilpadden met het idee: The Sea Cleaner  

• Team: De coole meloenen met het idee: De Aquabike 

Juf Helga zal samen met de Projectklas leerlingen die aan deze challenge hebben deelgenomen 

aanwezig zijn bij het finale-evenement. We wensen ze veel plezier en misschien zijn het wel 

winnaars. We wachten het af... 

Op deze site vindt u meer informatie: https://www.nxplorersjunior.nl/finalisten-2021-2022/ 

Groep 8 op werkweek 
Vanmiddag zijn de groepen 8 weer teruggekomen van kamp. 

Afgelopen maandag vertrokken zij naar Drenthe. Zij hebben in 

buitencentrum Wilhelminaoord een geweldige week beleefd in de 

natuur en geleerd over de geschiedenis en de effecten daarvan op 

het landschap. U kunt dan denken aan de prehistorie en de ijstijd. 

Op het terrein is ook een prehistorisch dorp gebouwd, waar de 

kinderen op woensdag workshops volgden, zoals vuursteen 

bewerken, brons gieten, jagers en prehistorisch koken. Gedurende 

de week waren er meerdere activiteiten op het terrein en maakten de kinderen ook een fietstocht 

van 28km o.a. langs hunebedden. Op www.schoolinbos.nl kunt u het programma zien en een indruk 

krijgen van het terrein.  

Onze collega's hebben deze week via Social Schools het thuisfront dagelijks op de hoogte gehouden. 

De kinderen, maar ook de leerkrachten (zie foto) hebben het geweldig naar hun zin gehad.  

Disco 
De disco van 20 mei die door de Ouderraad is georganiseerd, was 

een groot succes. Er is in twee sessies geweldig gedanst. Het was een 

prachtig feest met veel vrolijke gezichten, gave danspasjes, coole 

outfits en leuke mensen. Via deze weg willen we de Ouderraad en 

alle ouders die hebben geholpen hartelijk bedanken voor de 

organisatie. We kijken uit naar het volgende feest. 

https://www.nxplorersjunior.nl/finalisten-2021-2022/
http://www.schoolinbos.nl/
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Gevonden voorwerpen 
Alle gevonden voorwerpen (kleding, schoenen, petjes, bidons e.d.) liggen t/m 

aanstaande woensdag 8 juni uitgestald in de grote hal. Kleinere, kostbare 

voorwerpen (knuffels, sleutels, sieraden e.d.) liggen bij de administratie. 

Bent u iets kwijt? Laat uw kind dan even goed zoeken of kom zelf een kijkje 

nemen. De bruikbare spullen die blijven liggen gaan naar een goed doel. 

Schoolspullenpas 
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar en jonger 

dan 18 jaar? Dan heeft u eind mei per post een aanvraagformulier ontvangen om de 

Schoolspullenpas aan te vragen. Aanvragen kan voor elk kind van het gezin. 

Met de Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school kopen: pennen, potloden, 

gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor school.  

De waarde van de pas is € 50 voor kinderen op de basisschool, € 250 voor brugklassers en € 150 voor 

leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs en het mbo. 

Hoe gaat de aanvraag? 

Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de gegevens, dan kunt u het formulier terugsturen 

in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig). U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website 

van Leergeld Den Haag! De aanvraag wordt dan snel behandeld. 

https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas 

Bel ons op of mail ons als u 15 juni nog geen aanvraagformulier heeft ontvangen. T: 070-7796135 / 

070-7796136 (ma-vrij 09:00-12:30u) Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl  

Groenraad 

Donatie Dierenwei 
We hopen dat jullie allemaal een donatie willen doen om de kosten te dekken van het onderhoud 

van de schooldieren. Samen houden de leerlingen, nu al bijna 75 jaar(!) de dierenwei op Het Volle 

Leven in stand. En dat is naast heel bijzonder en waardevol beslist ook geluksmakend! 

Het geld wordt besteed aan hooi, stro, houtsnippers, muesli voor de minivarkens, biks voor de 

geiten, korrels voor de konijnen, en graan en gedroogde meelwormen voor de kippen. Ook is geld 

nodig voor nieuwe waterflesjes en voerbakjes en divers materiaal  om 

de hokken mee te herstellen. De vrijwilligers (ouders samen hun Volle 

Leven kind(eren)) doen de naschoolse dierenverzorging in de 

weekenden en vakantie gratis, dus jullie geld gaat rechtstreeks naar 

de dieren. Alle beetjes helpen, doen jullie mee? Alvast ontzettend 

bedankt!  

Via de QR-code kunt u makkelijk een donatie doen. U kunt natuurlijk 

ook een bijdrage overmaken op NL56 INGB 0007 2340 48 t.n.v. DHS 

Het Volle Leven o.v.v. dierenwei. 

 

https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas
mailto:schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl


4 
 

Jarige bokken 
Onze twee bokken Piet en Gijs werden 11 jaar geleden geboren in de geitenstal van het oude 

schoolgebouw. Eerst beviel dwerggeit Betsie na vijf maanden zwangerschap op 20 mei 2011 van 

Piet, de zwart-witte bok met de vriendelijke ogen. Vier dagen later kwam Gijs Eigenwijs ter wereld, 

de naam zegt genoeg! En zijn moeder, dwerggeit Doortje, is de zus van Betsie.  Piet en Gijs zijn dus 

neven van elkaar. Vaak vragen kinderen waarom Piet en Gijs zo groot zijn en de mamma's zo klein. 

Tja, dat is een apart verhaal. Omdat Piet en Gijs alsmaar groter werden en helemaal geen 

dwerggeitjes bleken te zijn maar Hollandse melkgeiten(!) begreep juf Jeannette dat de vader van 

Piet en Gijs ook een Hollandse melkgeit moet zijn geweest... Een vergissing in de paartijd op de 

boerderij waar ze vandaan kwamen. De boer die de geitjes indertijd aan juf Jeannette verkocht had 

niks gezegd maar vermoedelijk wist ie heus wel wat er gebeurd was! Maar dat neemt niet weg dat 

we elke dag dolblij zijn met onze twee grote bokken!  

 

Piet en Gijs (juni 2011) 

Activiteiten in de buurt 

Jongens Kookclub 

 


