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Nieuwsflits HVL 4  - vrijdag 29 oktober 2021 

Agenda 

• ma 01.11.2021 17:00u: Start inschrijving voortgangsgesprekken 

• di 02.11.2021: Studiedag team - alle leerlingen vrij 

• za 13.11.2021: Landelijke intocht Sinterklaas 

• ma 15.11.2021: Start voortgangsgesprekken 

• ma 22.11.2021: MR vergadering 

Van de Directie 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Altijd fijn om te zien dat de kinderen weer zo enthousiast en vol energie maandag na de 

herfstvakantie op school zijn teruggekeerd.  

Vervanging bij ziekte en het lerarentekort 
Ook onze school heeft te maken met het lerarentekort! Als gevolg daarvan hebben we deze week 

een kleutergroep thuis laten blijven. We realiseren ons dat dit van ouders veel flexibiliteit vraagt.  
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De regel is dat leerkrachten zich ziek moeten melden tussen 6:45 uur en 7:15 uur bij de directie. We 

proberen dan direct vervanging te regelen. De invalpool van De Haagse Scholen is leeg en ook de 

uitzendbureaus zijn uitgeput in hun mogelijkheden. We proberen altijd in eerste instantie een 

eventuele duo partner een extra dag in te zetten. Dit lukt uiteraard niet altijd, omdat er niet voor 

niets parttime gewerkt wordt. Verdelen is dan ook een optie mits die mogelijkheid er is. Op dit 

moment hebben wij al twee leerkrachten in een re-integratietraject en moeten wij absoluut 

rekening houden dat wij andere teamleden niet te zwaar belasten. De rek gaat er namelijk ook in het 

onderwijs steeds meer uit. 

Het team van Het Volle Leven is een team wat altijd weer extra inzet toont, maar soms kan het 

gewoon even niet. U mag en kan erop vertrouwen dat wij niet lichtzinnig een besluit nemen om een 

klas thuis te laten.  

Als we besluiten een klas thuis te laten, berichten wij u dit uiterlijk om 7:20 uur via Social Schools.   

We hopen op uw steun en begrip voor deze lastige situaties.  

Ouders in de school 
Voor de herfstvakantie hebben we een rooster opgesteld zodat alle ouders in de gelegenheid 

werden gesteld de school en de groep(en) van hun kind(eren) te bezoeken. Er is toen aangegeven 

dat we begin november, afhankelijk van de persconferentie, opnieuw zouden gaan kijken of verdere 

versoepelingen mogelijk zouden zijn. Zoals het er nu naar uitziet is dit niet aan de orde. Voorlopig 

houden we het zoals we het in de afgelopen weken hebben gedaan en hebben we een nieuw 

rooster gemaakt tot aan de kerstvakantie. Uiteraard hanteren wij op school de basisregels van het 

RIVM. 

Let op:  De hieronder genoemde dagen zijn bedoeld als momenten om even met uw kind mee te 

gaan naar de klas en een blik te werpen in de klas. Wanneer u iets wilt bespreken met een leerkracht 

of andere collega dient u hiervoor een aparte afspraak te maken.  

Ma 1 nov Groepen 3 & 4 Ma 8 nov Groepen 4 

Di 2 nov Studiedag - leerlingen zijn vrij Di 9 nov Groepen 5 (5C niet) & 7 

Wo 3 nov Groepen 5 (5A niet) & 7 Wo 10 nov Groepen 6 & 8 

Do 4 nov Groepen 5A, 6 (6A niet) & 8 Do 11 nov Groepen 1/2 & 5C 

Vr 5 nov Groepen 1/2 & 6A Vr 12 nov Groepen 3 

 

Ma 15 nov Groepen 5B & 7 Ma 22 nov Groepen 6 (6A niet) & 8 

Di 16 nov Groepen 6 & 8 Di 23 nov Groepen 1/2 & 5A & 6A 

Wo 17 nov Groepen 1/2 & 5C Wo 24 nov Groepen 3 & 4 

Do 18 nov Groepen 3 & 5A Do 25 nov Geen ouders i.v.m. schoen zetten 

Vr 19 nov Groepen 4 Vr 26 nov Groepen 5 (5A niet) & 7 

 

Ma 29 nov Groepen 1/2 & 8 Ma 6 dec Groepen 3 

Di 30 nov Groepen 3 Di 7 dec Groepen 4 

Wo 1 dec Groepen 4 & 6 Wo 8 dec Groepen 5 (5A niet) & 7 

Do 2 dec Groepen 5 & 7 Do 9 dec Groepen 5A, 6 (6A niet) & 8 

Vr 3 dec  Geen ouders i.v.m. Sinterklaasviering Vr 10 dec Groepen 1/2 & 6A 
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Ma 13 dec Groepen 4 Ma 20 dec Groepen 5B & 7 

Di 14 dec Groepen 5 (5C niet) & 7 Di 21 dec Groepen 6 & 8 

Wo 15 dec Groepen 6 & 8 Wo 22 dec Groepen 1/2 & 5C 

Do 16 dec Groepen 1/2 & 5C Do 23 dec Groepen 3 & 5A 

Vr 17 dec Groepen 3 Vr 24 dec Groepen 4 

 

Vanwege zwemlessen en gymtijden is er voor de groepen 5 en 6 af en toe een uitzondering.  

Voortgangsgesprekken 
Binnenkort starten de voortgangsgesprekken weer. Het is de bedoeling dat u en uw kind samen in 

gesprek gaan met de leerkracht. Dit is vooral van toepassing vanaf groep 3, kleuters mogen uiteraard 

wel aanschuiven. De gesprekken vinden live op school plaats. Wanneer u liever via Teams het 

voortgangsgesprek voert, laat het dan aan de leerkracht weten.  

U kunt zich vanaf maandag 1 november 17:00 uur via Social Schools voor het gesprek inschrijven. U 

kunt het zelf zo inplannen dat u gesprekken met de leerkrachten van uw kinderen achter elkaar kunt 

laten plaatsvinden.  

Er is geen avond ingepland, omdat de kinderen bij de gesprekken aanwezig zijn.  

Remedial Teaching (RT) 
Deze week zijn we ook gestart met het geven van RT aan de kinderen van groep 5 t/m 8. 

Silvia is hiervoor vast aangesteld op de di en do. Dit betekent dat zij bij ziekte niet meer invalt in een 

andere groep. Het is ook belangrijk dat wij deze extra zorg aan kinderen kunnen blijven geven. 

Voor de groepen 1 t/m 4 geeft Anouk op één middag RT en vanaf 1 december zal ook Kim V. RT 

geven. Beide leerkrachten staan nu ook nog regelmatig voor een groep i.v.m. ziektevervanging. 

Stand van zaken personeel 
Groep 1/2E 

• Samantha staat op maandag, woensdag en donderdagochtend voor haar groep. Op dinsdag 

en dondermiddag vervangt Anouk haar voorlopig nog. 

Groep 1/2F 

• Sharona komt wekelijks weer voor een x aantal uren naar school en doet dan vooral 

ondersteunende werkzaamheden. Zij staat nog niet voor haar groep. Tot 1 december 

vervangen Indy, Kim en Naomi haar.  

Groep 4A 

• We zijn druk bezig met het invullen van de zwangerschapsvervanging voor Mylène na de 

kerstvakantie. Wordt vervolgd. 

Groep 6C 

• Berber is weer beter gemeld en zij start vrijdag weer in haar groep. 

RT 

• Silvia is deze week gestart met het geven van RT op de di en do. Dit betekent dat bij ziekte zij 

niet meer ingezet wordt voor een andere klas. 
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Gast re-integratietraject 

• Monique E. (gastleerkracht van een andere school van DHS) is per vandaag gestart met haar 

re-integratietraject in groep 3A. Voorlopig komt zij wekelijks een paar uur. 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad is van start gegaan! 

Ook dit jaar worden de leraren en de directie weer met raad en daad bijgestaan door een 

enthousiaste leerlingenraad van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. 

Een verslag van de leerlingenraad zelf: 

Maandag 25 oktober was de eerste bijeenkomst. Na met elkaar te hebben kennis gemaakt, 

begonnen we aan een samenwerkingsopdracht. Hieruit kwam naar voren dat wij al heel goed met 

elkaar kunnen samenwerken en dat we elkaar allemaal de ruimte geven om mee te doen. Dat 

belooft veel goeds voor dit jaar! 

We hebben flink gebrainstormd over hoe we de school nog beter en leuker willen maken. Om te 

zorgen dat we ook echt de meningen van onze klasgenoten vertegenwoordigen, maken we allemaal 

een ideeënbus voor in onze klas. Hier kunnen de andere kinderen ideeën indoen, die wij dan weer 

meenemen naar de volgende leerlingenraadvergadering. Ook in de hal zal een ideeënbus komen te 

staan, zodat ook de kinderen van groep 1 tot en met 4 hun goede ideeën daarin kunnen achterlaten. 

Onze eerste opdracht is om te inventariseren bij onze klasgenoten, wat zij belangrijk vinden in een 

nieuwe directeur; wat moet hij/zij doen en kunnen en hoe moet hij/zij omgaan met leerlingen 

bijvoorbeeld. Deze ideeën zullen worden meegenomen als er binnenkort een sollicitatieprocedure 

voor een nieuwe directeur start. 

We hebben er allemaal heel veel zin in. 

Groetjes van de leerlingenraad: Tygo, Elin, Liliane, Dax, Maud, Eline, Elena, Febe, Veerle, Julie en Mia 

Leerlingmediatoren 
Zoals u weet, werken wij op school met ‘De Vreedzame School’. Dit is een programma dat streeft 

naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen 

centraal staan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met 

conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op 

te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze 

ondersteund worden door een mediator.  

Elk jaar leiden we op school leerlingen op tot leerlingmediator. Dit zijn leerlingen die andere 

kinderen helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. In de korte pauzes 

lopen zij, in herkenbare groene hesjes, over het schoolplein en bieden zij hulp waar nodig.  

Voor de herfstvakantie is er een nieuwe groep leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid tot 

leerlingmediator. We zijn heel trots op deze kanjers. Gefeliciteerd met jullie diploma, Emma, Lobke, 

Lucie, Raf, Nevada, Tyler, Felice, Simon en Angelina! 

Luizencontrole 
De luizencontrole vindt dit schooljaar na elke lange vakantie plaats. De eerstvolgende zal na de 

kerstvakantie plaatsvinden op woensdag 12 januari 2022. 
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Halloween 
We hebben deze week gemerkt dat er onduidelijkheid was over het wel of niet vieren van Halloween 

op school. We bespreken jaarlijks vooraf met het schoolteam welke feesten en festiviteiten (m.u.v. 

van Sinterklaas, Kerst en Pasen) er in het nieuwe schooljaar op school gevierd gaan worden. De 

feesten, festiviteiten en activiteiten die op school plaats vinden nemen we vervolgens op in onze 

jaarkalender; daarnaast kondigen we dit ruimschoots van te voren aan in de Nieuwsflits. 

75-jarig jubileum Het Volle leven  - schooljaar 2023-2024 
In het schooljaar 1998-1999 is het 50-jarige jubileum van de school met veel festiviteiten gevierd. In 

het schooljaar 2023-2024 bestaat Het Volle Leven 75 jaar. Een aantal actieve ex-ouders, oud-

leerlingen en oud-directieleden willen graag foto's van toen en nu digitaliseren. Hiervoor zoeken ze 

nog één of twee digitaal vaardige ouders om te helpen. Wie van u vindt dit leuk? Graag opgeven bij 

Jeannette (conciërge)of Saskia (administratie).  


