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Nieuwsflits HVL 3  - vrijdag 8 oktober 2021 

Agenda 
• wo 06.10.2021 t/m vr 15.10.2021: Kinderboekenweek - thema: 'Worden wat je wil 

• ma 11.10.2021: MR vergadering 

• do 14.10.2021 & vr 15.10.2021: Schoolfotograaf 

• ma 18.10.2021 t/m vr 22.10.2021: Herfstvakantie  - school gesloten 

• di 02.11.2021: Studiedag team - alle leerlingen vrij 

Van de Directie 

Digiwijzer webinar voor ouders 
Afgelopen dinsdag hebben er veel ouders meegedaan aan het interactieve Webinar van Digiwijzer 

over social media en mediawijsheid. Er was een hoge opkomst en de reacties van deelnemende 

ouders waren ook positief.  

Deze week zullen de groepen 5 t/m 8 een vervolgles krijgen en in de week na de herfstvakantie de 

derde en laatste les. De leerkrachten krijgen op de studiedag van 2 november ook een training 

omtrent dit onderwerp. 
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Opening Kinderboekenweek 
Gisteren werd de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het thema is dit 

jaar:  ‘Worden wat je wil’. Het is natuurlijk het allerleukst om een juf of een 

meester te worden! Maar ook juffen en meesters hebben weleens van een 

ander beroep gedroomd en dat lieten ze woensdagochtend ook zien aan de 

kinderen. Zo liepen er dokters, bouwvakkers, een kok, een kunstschilder, een 

gymdocent, een ingenieur en zelfs een stewardess in school rond.  

Tot aan de herfstvakantie wordt er in de klassen veel aandacht besteed aan de 

Kinderboekenweek en aan het thema.  

En nu u weer, volgens rooster, de school in mag vergeet dan niet te kijken op 

de vele jeugdfoto's die er hangen van alle teamleden. Raadt u wie wie is? 

En vergeet u niet mee te sparen voor onze schoolbibliotheek. Lever de kassabon in op school en 

spaar daarmee voor tegoed op de aankoop van boeken. Voor tips: 

www.paagman.nl/kinderboekenweek. U kunt de kassabon meegeven aan uw kind en laten inleveren 

bij de administratie of de eigen leerkracht. De afgelopen jaren hebben we met deze actie mooie 

boeken kunnen aanschaffen. Hartelijk dank alvast!  

De Vreedzame School 
Wij starten met de lessen uit Blok 2 van De Vreedzame School: We 

lossen conflicten zelf op. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen 

te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De 

lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en 

ruzie.  

Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets 

anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken 

waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. 

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. 

We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt 

niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je 

komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.  

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-

KAART. In groep 3 t/m 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT.  

Tip voor thuis  

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag ernaar en praat er over. Laat uw kind 

weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor die ander is. Stimuleer 

om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’. 

Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2: bespreek de kletskaart van blok 2 met uw kind, 

bijvoorbeeld: “Wat doen Aap en Tijger als ze ruzie hebben? Wat hebben ze geleerd over ruzies 

oplossen?” 

Hoera een jongen! 
Afgelopen zaterdag 2 oktober is juf Funda Vegt bevallen van een zoon. We 

wensen haar en haar gezin alle geluk toe met de geboorte van hun zoon en 

broertje.  

https://www.paagman.nl/kinderboekenweek
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Personele ontwikkelingen 
Groep 1/2 E 

• Samantha staat alweer op maandag, woensdag en donderdagochtend volledig voor haar 

klas. Het is fijn om te zijn dat haar herstel vordert. 

Groep 1/ 2 F 

• Sharona zal vanaf komende week starten met haar re-integratietraject. Zij zal dan weer voor 

een paar uur per week in de school zijn. Voorlopig nog niet voor de klas. 

Groep 3A 

• Na de herfstvakantie staat Brenda op de dinsdagen voor de groep.  

• Dieuwke en Brenda starten dan ook weer met het coachen van de startende leerkrachten, 

zij-instromers en pabo studenten. Dieuwke doet dit op de dinsdagen en Brenda op de 

vrijdagen. 

Groep 4C 

• Vanaf volgende week is Stephanie weer terug van haar bevallingsverlof. Zij staat op di, wo, 

do en vr voor de groep. Anouk staat op de maandagen voor deze groep. 

Groep 6A 

• Sterre is maandag weer terug van haar zorgverlof. 

Gast re-integratietraject 

• Na de herfstvakantie start er een leerkracht van een andere school van De Haagse Scholen 

met een re-integratietraject op onze school. Wij vinden het fijn om Monique deze 

gelegenheid aan te kunnen bieden. Monique zal in eerste instantie op de dinsdagen 

meelopen met Brenda in groep 3A en later ook ondersteunende taken oppakken in de 

andere groepen drie.  

Van de Ouderraad 

Ouderbijdrage 
Op onze school worden buiten de reguliere schooltijden door actieve ouders en leerkrachten tal van 

sfeerverhogende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld: sinterklaas (versiering, intocht),  kerst 

(versiering, diner), kleuterrun, paasontbijt, disco, avond4daagse en zomerfeest. 

Veel van deze activiteiten kosten geld, en de kosten daarvan kunnen en mogen vaak niet uit de 

reguliere schoolgelden worden betaald. Daarom vragen wij een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze 

ouderbijdrage wordt besteed aan de schoolreis, aan de activiteiten die door de ouderraad worden 

georganiseerd en deels voor het onderhoud van het schoolplein. De activiteiten zijn volledig 

afhankelijk van de ouderbijdrage. 

Hoogte van ouderbijdrage 

De ouderbijdrage van onze school is vastgesteld op € 70,00 per kind per schooljaar. Zie ook 

https://hetvolleleven.nl/ouderbijdrage 

Wij willen u vragen de ouderbijdrage vóór 15 november 2021 over te maken via de betaallink:   

https://useplink.com/payment/epNtgdZd6nPmyExE3bIhU/  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhetvolleleven.nl%2Fouderbijdrage&data=04|01|S.Broersma%40hetvolleleven.nl|20a654dfd18a4a7f682e08d98a26361d|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637692719020168016|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=%2FKMkU2Otb2%2BRgQrzrhNej2mKuTzArr2SEOBgid1Th%2Bo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuseplink.com%2Fpayment%2FepNtgdZd6nPmyExE3bIhU%2F&data=04|01|S.Broersma%40hetvolleleven.nl|20a654dfd18a4a7f682e08d98a26361d|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637692719020177972|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=BeGOJuwtUrMMYDji2r6lmxnXdYF8qv16ManS0dEF7yU%3D&reserved=0
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Of handmatig: 

• LET OP! Nieuw rekeningnummer. 

• IBAN: NL47 TRIO 0320 1473 04 

• Ten name van: Vriendenstichting Het Volle Leven  - ouderraad 

• Graag bij betaling vermelden: voornaam kind(eren) + groep(en) 

Namens de kinderen én de OR, Dank je wel voor je bijdrage. 

Vragen? or@hetvolleleven.nl 

Van de Groenraad 

Opbrengst Dierendag 
De flyer van de Groenraad met het verzoek om een donatie te 

doen voor de Dierenwei heeft z'n vruchten afgeworpen.  

Met z'n allen gaven jullie het mooie bedrag van € 2.629,60. 

FANTASTISCH! 

Met dit geld betalen jullie mee aan de kosten voor voer, hooi, 

stro, houtsnippers, dierenarts, inentingen, gereedschap, 

onderhoud, bezems, borstels, voerbakjes, flesjes, enz.  

Allemaal heel hartelijk bedankt met een dikke knuffel van alle dieren! 

Donaties het hele jaar rond 
Mocht je er niet toe zijn gekomen te doneren, of ken je iemand die eventueel 

donateur zou willen worden? Doneren kan het hele jaar d.m.v. de QR-code die 

ook op de website van de Groenraad staat: www.groenraad.nl 

Nogmaals dank voor jullie betrokkenheid en enthousiasme voor de schooldieren 

en het groen! 

Activiteiten in de herfstvakantie 

Kunstfestival De Betovering 
Beleef het leukste kunstfestival in de herfstvakantie voor alle kinderen tot en met 12 jaar. Van 15 

t/m 23 oktober staat cultureel Den Haag op zo’n 55 verschillende 

locaties geheel in het teken van Festival De Betovering!  

Met dit jaar ruim 400 nationale en internationale voorstellingen, films 

en workshops belooft de 22e editie van dit jaarlijkse kunstfestival in de 

herfstvakantie weer een groot feest te worden. Zie ook 

www.debetovering.nl  

Zoals elk jaar is Muzee Scheveningen een van de locaties waar 

voorstellingen en workshops worden gegeven. Kijk voor meer informatie op 

www.muzeescheveningen.nl/activiteiten  

 

mailto:or@hetvolleleven.nl
http://www.groenraad.nl/
https://www.debetovering.nl/
https://www.muzeescheveningen.nl/activiteiten
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Vakantiepas 
Mozaïeken of beeldhouwen, dansen of naailes, speuren of klimmen: voor de leden van de 

VakantiepasClub is er van alles te doen deze herfstvakantie! Ze krijgen een digitale nieuwsbrief met 

wel 18 activiteiten en kortingsbonnen.  

Een van de acties is: maak bewoners van een verzorgingshuis blij met een leuke kaart of tekening. 

Deze actie loopt tot en met 24 oktober. Daarna kiest een jury van bewoners een winnaar. Kijk op de 

website voor alle informatie.  

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

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=04|01|s.broersma%40hetvolleleven.nl|6e9677728b49410245a908d98742d380|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637689543852299463|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=%2FUC0831QlLYGgu6bYleOOeLhWmb8CO6EjtZ1iHV2JO8%3D&reserved=0

