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Nieuwsflits HVL 19  - vrijdag 17 juni 2022 

Agenda 

• 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 (vanaf 15:00u) 

• ma 04.07.2022: uitgooien groep 8 

• di 05.07.2022: sportdag groep 3 & 4 

• do 07.07.2022: sportdag groep 5 t/m 7 

• vr 08.07.2022: alle leerlingen om 12:00u vrij 

• ma 11.07.2022 t/m vr 19.08.2022: zomervakantie - school gesloten! 
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Van de Directie 

Aquabike van Het Volle Leven: winnaar NXplorers Junior 
NXplorers Junior is een nationale wedstrijd voor leerlingen van groep 7 en groep 8, geregeld vanuit 

Shell. Het daagt de kinderen uit slimme oplossingen te bedenken voor drie Werelddoelen van de 

Verenigde Naties. Welk team heeft het meest unieke idee voor schoon water, betaalbare en 

duurzame energie of verantwoorde consumptie en productie. Best grote wereldvraagstukken voor 

jonge kinderen, maar door creatief en out of the box te denken komen de leerlingen stapsgewijs tot 

prachtige uitvindingen.  

30.000 kinderen door heel Nederland deden mee aan de wedstrijd, zo ook de Projectklassen van 

groep 7 en 8. Er eindigden 2 groepjes met hun uitvinding in de top 5, allebei in de categorie ‘schoon 

drinkwater en sanitair’. Ze werden daarom uitgenodigd om naar Eindhoven te komen voor de finale 

show. Wat een feestdag was dat; een ochtend vol technische ervaringen bij het Dutch Technology 

Festival, een verzorgde lunch en de bekendmaking van de nummer 1. Het was super spannend en er 

klonk luid gejuich toen “de Aquabike” van groep 8 de winnaar bleek te zijn. De Aquabike pompt 

water uit de grond. Via een waterfilter in de fiets wordt het water gefilterd 

en drinkbaar. Zo helpt de fiets mensen aan schoon water. 

Gefeliciteerd Evy, Anner, Seppe, Mischa en Doris! Wat een prestatie 

hebben ze geleverd! Ze hebben een prachtige prijs in ontvangst mogen 

nemen en de dag kon niet meer stuk. Volgende jaar doen we zeker weer 

mee! 

Directie en managementstructuur schooljaar 2022-2023 
Zoals u weet is de school al sinds januari op zoek naar een nieuwe directeur. Inmiddels zijn er twee 

sollicitatieprocedures geweest. Beide rondes hebben geen geschikte kandidaten opgeleverd. Het 

advies van de benoemingsadviescommissie, bestaande uit een afvaardiging van het team, de MR en 

een collega-directeur van één van onze scholen, is door ons bestuur overgenomen.  

Omdat onze interim-directeur Rubi Hendriks in augustus de AOW-leeftijd bereikt en met pensioen 

gaat is er een nieuwe interim constructie bedacht m.b.t. de directie en managementstructuur van 

onze school.  

Annelies van Eijk wordt interim meerschoolse directeur voor OBS Prinses Marijke en OBS Het Volle 

Leven. De adjunct-directeuren van beide scholen worden interim-locatiedirecteur voor de school 

waar ze nu werkzaam zijn. Maaico van Velzen wordt dat op Het Volle Leven en zal als interim-

locatiedirecteur het eerste aanspreekpunt zijn op school. Annelies zal op beide scholen wekelijks 

twee dagen aanwezig zijn. Om alle directietaken goed te kunnen blijven uitvoeren is er aan de MT 

leden van deze scholen gevraagd of er mogelijkheden waren om extra dagen te gaan werken ter 

ondersteuning van de directietaken. Binnen ons huidige MT was dit niet mogelijk. Dat is dan ook de 

reden dat we gezocht hebben naar een extra MT lid die deze taken tijdelijk zou kunnen uitvoeren.   

Vanaf 1 augustus a.s. zal Eveline Katerberg deze taak op zich gaan nemen. Eveline heeft tijdens haar 

masterstudie Leren en Innoveren veel expertise en kennis opgedaan m.b.t. het verder ontwikkelen 

van schoolinhoudelijke en organisatorische zaken.  

Verder is het managementteam met ingang van het nieuwe schooljaar ook uitgebreid met Kristie 

Overeem, IB-er groep 3-5 en Veronica Groenewegen, bouwcoördinator groep 1-2.  
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Wij feliciteren Annelies, Maaico, Eveline, Kristie en Veronica van harte met hun nieuwe functie en/of 

taken! 

Voor het nieuwe schooljaar ziet het managementteam op onze school er dan als volgt uit: 

• Annelies van Eijck, interim-meerschoolse directeur  

• Maaico van Velzen, interim-locatiedirecteur  

• Eveline Katerberg, ondersteuner directietaken  

• Joline Huijsmans, IB-er groep 6-8  

• Kristie Overeem, IB-er groep 3-5  

• Kim van der linden, IB-er groep 1-2  

• Jikke Slijkhuis, bouwcoördinator groep 6-8  

• Maartje Verberne, bouwcoördinator groep 3-5  

• Veronica Groenewegen, bouwcoördinator groep 1-2  

Rapporten voor groep 7  
In verband met de voorlopige adviezen die in de week van 27 juni aan de 

kinderen worden gegeven, krijgen de kinderen van de groepen 7 de rapporten al 

op vrijdag 24 juni mee naar huis. In de week van 27 juni vinden de voorlopige 

adviesgesprekken plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de 

leerkracht(en) van uw kind. 

Rapporten groep 1 t/m 6 en groep 8 
Op vrijdag 1 juli krijgen alle andere kinderen de rapporten mee naar huis. Er zijn 

voor deze rapporten geen gesprekken ingepland. Bijzonderheden betreffende uw kind zijn door de 

leerkrachten al individueel met de ouders besproken. Mocht u n.a.v. dit rapport toch nog vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht en wordt er op verzoek een gesprek 

ingepland. 

Even voorstellen: Robert Solleveld 
Mijn naam is Robert Solleveld. De afgelopen jaren was ik conciërge op de 

Europese school in Den Haag. Ik woon op Scheveningen en ken Het Volle 

Leven al een tijd, als trotse vader van twee dochters. Mijn grootste hobby is 

toch wel motorrijden, maar koken is een goede tweede. Vanaf 1 juni ben ik 

werkzaam als conciërge op deze mooie school. Dus helemaal nieuw ben ik 

niet meer, vooralsnog heb ik het enorm naar mijn zin.  

Ik kijk uit naar het nieuwe schooljaar en wens iedereen alvast een fijne zomervakantie! 

Formatie: wie staat volgend schooljaar voor welke klas? 
Maandag 20 juni presenteren wij op de studiedag de formatie aan het team en 's avonds aan de MR. 

Dinsdag 21 juni vertellen de leerkrachten dan aan de kinderen wie hun juf of meester wordt in het 

nieuwe schooljaar en zorgen we dat u voor het einde van de schooldag ook deze informatie tot uw 

beschikking heeft via een Social Schools bericht.  

Wenmiddag nieuwe kleuters en groepen 3  
Op maandag 27 juni gaan de oudste kleuters vast een uurtje wennen in groep 3. De indeling wordt 

vrijdag 24 juni bekend gemaakt. Deze indeling is een flinke klus waarbij er wordt gezocht naar de 

beste plek voor ieder kind en de beste balans in de groepen. In het protocol "Overgang van groep 1 

naar 2 en van groep 2 naar 3", te vinden op onze website (https://hetvolleleven.nl/protocollen-en-

https://hetvolleleven.nl/protocollen-en-beleid/protocollen-en-beleidsdocumenten
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beleid/protocollen-en-beleidsdocumenten), kunt u hier meer over lezen. De indeling van de groepen 

3 zoals deze op 24 juni wordt verstuurd is definitief en wordt na deze datum niet meer aangepast.  

Op maandag 27 juni worden ook de kinderen die gedurende de zomervakantie 4 jaar worden, 

uitgenodigd om een uurtje mee te draaien in hun toekomstige kleuterklas. 

Schoolplein na schooltijden en wc-gebruik 
Na schooltijd komt het regelmatig voor dat er door ouders en kinderen nog even gezellig wordt 

gekletst en van de zon genoten op het schoolplein. Dat vinden wij natuurlijk geen probleem. De wc's 

in school en bij de TSO kunnen echter niet gebruikt worden. Dat heeft met de schoonmaak en 

toezicht te maken. De afgelopen periode is het een paar keer voorgekomen dat kinderen het groene 

schoolplein gebruikten om te plassen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen u vragen om hier 

op te letten en aan de kinderen te vragen aan het einde van de schooldag nog een keer het toilet te 

gebruiken. We willen graag het schoolplein na schooltijd openhouden voor u en uw kind, maar 

hanteren dezelfde regels als op de speelpleintjes in de buurt.  

Margedagen schooljaar 2022-2023 
Hieronder vindt u het overzicht van de margedagen van volgend schooljaar. 

Margedagen en studiedagen team 

• Maandag 19 september 2022  

• Woensdag 12 oktober 2022  

• Vrijdag 4 november 2022  

• Vrijdag 27 januari 2023  

• Maandag 30 januari 2023  

• Donderdag 6 april 2023  

• Dinsdag 30 mei 2023  

Margemiddagen 

• Maandag 5 december 2022: Kinderen zijn om 12:00 uur vrij 

• Vrijdag 23 december 2022: Kinderen zijn om 12:00 uur vrij - start kerstvakantie 

• Vrijdag 7 juli 2023: kinderen zijn om 12:00 uur vrij  - start zomervakantie 

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023 
Hieronder vindt u het overzicht van de schoolvakanties van volgend schooljaar. 

Prinsjesdag: dinsdag 20 september 2022 

Herfstvakantie: maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023 

2de Paasdag: maandag 10 april 2023 

Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

2de Pinksterdag: maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie: maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023 

 

https://hetvolleleven.nl/protocollen-en-beleid/protocollen-en-beleidsdocumenten
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Overige schoolzaken 

Social Schools  - persoonlijke berichten 
Zoals u misschien is opgevallen is in Social Schools de functionaliteit Persoonlijke berichten niet meer 

aanwezig. Dit is veranderd in Gesprekken. 

 

Wilt u een persoonlijk bericht sturen naar de leerkracht van uw kind of een ander teamlid, dan moet 

u klikken op het Gesprekken icoon. Een uitgebreide uitleg kunt u hier vinden: 

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4818378922258  

GMR zoek nieuwe leden 
Er komen 3 nieuwe plekken vrij voor ouders/verzorgers in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschsraad (GMR) van De Haagse Scholen. De GMR is op zoek naar een ouder uit het 

'speciaal' onderwijs en twee ouders uit het 'regulier' basisonderwijs. Weet jij iemand die hiervoor 

geschikt is? Of heb je zelf belangstelling? Bel ons dan (tel. 06 - 3165 9837) of stuur een mailtje naar 

GMR@dehaagsescholen.nl. Meer informatie over de GMR vind je op onze website.  

Save the date: Het Festivolle Leven 
 

Wanneer: Dinsdag 6 september 2022 (na schooltijd) 

Waar: In en om school 

Wat: Een rondleiding in de school en klas, kennismaken met alle organen 

van Het Volle Leven en meer… 

Zet het alvast in je agenda! 

Dieren en Tuinen 

Gezocht: ouder(s) en kind(eren) voor dierenverzorging buiten schooltijd 
Vind je het leuk om een paar keer per jaar de schooldieren te verzorgen op dagen dat de school 

gesloten is? Wil je graag je steentje bijdragen aan het in stand houden van onze Dierenwei? 

Meemaken wat het boerderijleven in miniformaat precies inhoudt? Meld je dan nu aan voor het 

DIERENVERZORGSCHEMA OUDER EN KIND 2022-2023.  

Wat houdt de verzorging in?  

Op zaterdag en zondag laat je rond 9.00 uur de geiten buiten, vooral in 

hete zomers geldt hoe eerder hoe beter. Geiten, varkens, kippen en 

konijnen krijgen hooi of korrels en voldoende water. Op de bodem van 

de geitenstal leg je een laagje vers stro. Rond 18:00 uur breng je de 

geiten weer naar binnen, de wei wordt aangeharkt en alles wordt goed 

afgesloten. Je verzorgt minimaal vier weekends of één vakantieweek de 

schooldieren. Je krijgt sleutels, instructies en benodigde 

telefoonnummers. Je kunt je aanmelden als gezin maar ook samen met 

een ander gezin.  

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4818378922258
mailto:GMR@dehaagsescholen.nl
https://www.dehaagsescholen.nl/medezeggenschapsraad/werving-nieuwe-leden/
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Hoe meld je je aan?  

Stuur een mail met je gegevens en telefoonnummer naar juf Andrea: a.denkinger@hetvolleleven.nl. 

Je wordt dan gebeld om een afspraak te maken voor een informatierondje in de Dierenwei. Wil je 

snel aan de slag of een keertje proefdraaien? Dan kun je bijv. ook al deze maand en in de 

zomervakantie ingedeeld worden. Er staat een bescheiden vrijwilligersvergoeding tegenover.  

Gezocht: logeerplekken voor de konijnen 
Heb je zin om deze zomervakantie thuis voor een konijnenpaar te zorgen? Heb je een veilige renplek 

(tuin, plaats, balkon uit de zon)? Meld je dan bij juf Andrea of meester Robert. Je krijgt van school 

natuurlijk alle benodigde spullen mee (binnenhok, voer, enz.). 

Van de Ouderraad 

Gezocht: hulpouders voor Zomerfeest 
Wie helpt ons bij het organiseren van het Zomerfeest op vrijdag 1 juli? 

We zijn op zoek naar: 

• Begeleiding activiteiten (met tijdslot) 

• Bar/muntjes (met tijdslot) 

• BBQ (met tijdslot) 

• Popcorn bakken (met tijdslot) 

• Opbouwen (vanaf 12:00uur) 

• Afbouwen (vanaf 19:00uur) 

• DJ 

• Schmink ouders (met tijdslot) 

Aanmelden of vragen? Stuur een mail naar OR@hetvolleleven.nl 

Opgeven kan ook via onderstaande link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-YQxpQykZtqKHfOYjLZ-

PPT9V9VtkTPIkwXMWJ_gDxAoZfw/viewform 

Laten we er samen een mooi feest van maken! 

Activiteiten in de buurt 

Muzee Scheveningen 
Magie maak je zelf bij Muzee Scheveningen  

Rondom de tentoonstelling Karels Koffer – Magie in Muzee, worden er speciaal voor kinderen 

allerlei circusactiviteiten georganiseerd. Kinderen kunnen bij de ingang een echte ‘Karels 

Kinderkoffer’ ophalen en aan de slag gaan met verschillende circusattributen: van jongleerballen tot 

diabolo’s. Door het scannen van de QR-codes kunnen zij instructiefilmpjes ophalen en een eigen 

show geven in de voortuin of op het zonnige terras in de binnenplaats van Muzee.   

Circaso circus workshops  

Op woensdag 13 en 20 juli, 10 en 17 augustus kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar deelnemen aan 

een circusworkshop van Circaso, dé circuswerkplaats van Den Haag. Ze gaan o.a. gooien met ringen, 

mailto:a.denkinger@hetvolleleven.nl
mailto:OR@hetvolleleven.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-YQxpQykZtqKHfOYjLZ-PPT9V9VtkTPIkwXMWJ_gDxAoZfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-YQxpQykZtqKHfOYjLZ-PPT9V9VtkTPIkwXMWJ_gDxAoZfw/viewform
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kegels balanceren, draaien met borden, zwaaien met vlaggen of zelfs een acrobatenpiramide 

bouwen. Deelname bedraagt € 7.50 en met de Vakantiepas en de Ooievaarspas krijgen kinderen 

korting! Ga voor meer informatie en inschrijven naar https://www.muzee.nl/magie-maak-je-zelf.  

Haagjes zomereditie 
Stichting Cultuurpromotie Gezinnen heeft voor de leerlingen en de ouders/verzorgers een prachtig 

overzicht gemaakt met allerlei zomeractiviteiten. Met o.a. ideeën als danscursussen, speuren in het 

Panorama Mesdag, familie-doe-tentoonstelling bij het Mauritshuis, Kunstlessen bij het Laaktheater 

t/m theaterpoppen maken bij Koomans. Met dit activiteitenoverzicht kan de voorpret al beginnen! 

Meer informatie: https://bit.ly/3QjH0ec 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muzee.nl%2Fmagie-maak-je-zelf&data=05|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|eb07c044908f4eb45d9908da488b7180|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637902060997067528|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=vpoPOqsINfYLhVBxNZO3UteBULvLPug5S8SlL6dhrlk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnardinckmedia.us19.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D7f6564c06b03a90accb24bcb2%26id%3De120355cdd%26e%3D279401443f&data=05|01|administratie%40hetvolleleven.nl|bf7a6035aa084d0947aa08da4df4fe71|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637908011897588048|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=NoKsRLYLk1CViKgdONp23reO%2FlEz5LLF6YtCVHfz4dM%3D&reserved=0

