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Nieuwsflits HVL 6  - donderdag 24 november 2021 

Agenda 

• vr 03.12.2021: Sinterklaasviering 

• vr 03.12.2021: Leerlingen 's middags vrij 

• vr 10.12.2021: Paarse truiendag 

• vr 24.12.2021: Leerlingen 's middags vrij 

• ma 27.12.2021 t/m vr 07.01.2022: Kerstvakantie - school gesloten 

Van de Directie 

De gezellige decembermaand staat voor de deur. We kijken allemaal heel erg uit naar de komst van 

Sint en zijn pieten. De rommelpieten hebben de weg naar school al gevonden. Vanochtend troffen 

we overal de sporen van de rommelpieten aan in alle lokalen. Gelukkig zat er ook een verrassing in 

de schoen. En met behulp van alle kinderen zijn de lokalen nu weer tiptop in orde. 

Volgende week vrijdag hopen we Sint te ontvangen op school! 
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Mogelijke nieuwe maatregelen 
Wij volgen met spanning de berichtgeving over de aanscherping van alle covid-19 maatregelen. We 

adviseren u om regelmatig de RIVM-site te raadplegen: www.rivm.nl 

In de Social Schools berichten van maandag 8, woensdag 10 en woensdag 17 november hebben we 

u uitgebreid bericht over de maatregelen en de verschillende protocollen. 

Morgenavond, vrijdag 26 november, is er weer een persconferentie. Mochten hier ingrijpende 

maatregelen uit voortkomen dan berichten we u daar in de loop van zaterdag 27 november over.  

Social Schools 
We willen u met klem verzoeken om uw Social Schools berichten goed in de gaten te houden. Wij 

berichten u regelmatig over besmettingen in de klas, richtlijnen RIVM/GGD, vervanging leerkrachten 

en/of een klas die thuis moet blijven. 

In het laatste geval kan het voorkomen dat u op de dag zelf voor 7:20 uur een spoedbericht 

ontvangt. Wij vragen uw begrip voor deze onverwachte situaties. 

Personele ontwikkelingen 
I.v.m. de re-integratie van twee leerkrachten en een zwangere leerkracht, die vanwege het covid-19 

protocol met 28 weken uit haar klas mag om zo minder kans te lopen besmet te raken, hebben we in 

verschillende groepen nieuwe oplossingen moeten bedenken. Met veel flexibiliteit van teamleden is 

het gelukt om vervangingen constructief in te kunnen zetten. Het gaat dan om de groepen 1/2A, 

1/2E, 1/ 2F, 4A en 4C en de Projectklas. 

Alle ouders van de betreffende groepen zijn vorige week geïnformeerd. De veranderingen zien er als 

volgt uit: 

 GROEP 1/2A 

• maandag t/m woensdag: Naomi 

• donderdag & vrijdag: Helga 

GROEP 1/2E 

• maandag & woensdag: Samantha 

• dinsdag: Sigrid (tot aan de kerstvakantie) 

• donderdag: Samantha/Anouk 

• vrijdag: Anouk 

GROEP 1/2F 

• maandag t/m vrijdag: Aylin 

GROEP 4A 

• maandag & dinsdag: Anouk 

• woensdag t/m vrijdag: Miek 

GROEP 4C 

• maandag: Marella 

• dinsdag t/m vrijdag: Stephanie 

o Sharona (1/ 2F) is in het kader van haar re-integratietraject regelmatig een aantal uren in de klas 

en op school aanwezig. 

o De Projectklas gaat volgende week alleen op de maandag door en de laatste drie weken tot aan 

de kerstvakantie is er Projectklas op de maandag en dinsdag. 

http://www.rivm.nl/
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o Amanda komt na de kerstvakantie weer terug in ‘haar’ groep 1/ 2A en gaat dan werken op de 

dinsdag, donderdag en vrijdag.  

o Mylene (4A) gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. 

Sinterklaas  - vrijdag 3 december 
Vrijdag 3 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas. Sint en zijn pieten zullen deze dag ook 

een bezoek brengen aan alle kinderen van Het Volle Leven. Vanwege de oplopende besmettingen 

vieren wij het Sinterklaasfeest zonder ouders. U kunt uw kind(eren) op het normale tijdstip naar 

school brengen. De kinderen nemen voor deze dag een klein tussendoortje en een eigen beker 

mee. Zij krijgen ook een klein hapje en een drankje van de Ouderraad. 

De kinderen zijn 's middags vrij. Zie onderstaand schema voor de ophaaltijden. U kunt uw kind(eren) 

ophalen op de normale plek. 

OPHAALTIJDEN: 

• Groep 6 t/m 8: 11:50u 

• Groep 3 t/m 5: 12:00u 

• Groep 1/2: 11:50-12.10u 

Maandag 6 december 
De leerlingen mogen een uurtje uitslapen en worden uiterlijk om 9:30 uur op school verwacht. De 

leerkrachten zijn op de normale tijd aanwezig om kinderen op te vangen die om welke reden dan 

ook op de normale tijd op school aanwezig (moeten) zijn. 

Kerstviering 
Dit jaar organiseren we een kerstontbijt i.p.v. een kerstdiner. Vorig jaar wilden we dit ook doen en 

lagen de draaiboeken al klaar. Helaas ging toen de school opeens dicht en zaten we midden in een 

lockdown. Het zijn ook nu weer onzekere tijden maar we gaan er nog steeds vanuit dat we op 

donderdag 23 december met elkaar Kerst kunnen vieren. 

Culturele en andere externe activiteiten 
De kunst- en cultuurlessen in theaters en/of musea, boswandelingen, etc. gaan zoveel mogelijk door. 

Alleen als er in een groep drie of meer besmettingen zijn geconstateerd (officieel getest bij een GGD 

testlocatie) mag de groep niet meer met andere groepen in een bus, theater of museum zijn. In deze 

gevallen gaat de geplande activiteit niet door. We proberen uiteraard op een later moment met de 

betreffende groep deze educatieve les/activiteit in te halen. 

Van de MR 

Ouders, besef dat het team onder grote druk staat 
Als gevolg van de pandemie komen ouders minder op school dan voorheen. En dat is erg jammer, 

want af en toe gewoon een praatje met elkaar maken is nou eenmaal een fundament voor goed 

contact. Veel ouders krijgen daardoor ook niet of nauwelijks meer mee wat er achter de schermen 

allemaal gebeurt. Vanuit de MR krijgen we van sommige gebeurtenissen net iets meer mee en 

hebben we de gelegenheid om - als groep ouders samen met leerkrachten - een vinger aan de pols 

te houden bij hoe het gaat op school. 

We zien dat zowel de directie als het hele team zich al een tijd lang een slag in de rondte werkt om 

de school draaiende te houden. En dat dat – soms tegen beter weten in – ook goed lukt. Er wordt tot 
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’s avonds laat, in de herfstvakantie en in de weekenden keihard doorgewerkt om ondanks het 

nijpende leerkrachtentekort en de voortdurende brandjes die als gevolg van Corona ontstaan toch 

alles op alles te blijven zetten om de groepen voor zoveel mogelijk kinderen open te houden. 

Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis - waar gehakt wordt vallen spaanders. Soms lukt het 

bijvoorbeeld niet om iets tijdig of duidelijk te communiceren of lukt het op het laatste moment toch 

niet om een goede oplossing te vinden voor bijvoorbeeld een uitgevallen leerkracht. Dit kan voor 

ouders natuurlijk knap lastig zijn. Soms worden ouders dan boos, wellicht uit onbegrip of omdat men 

thuis ook al fors onder druk staat. En heel soms uit een ouder die boosheid dan op felle wijze naar 

teamleden of directie. Dat kan hard aankomen als je juist zoveel van jezelf geeft om de school 

draaiende te houden. 

We zijn en blijven allemaal menselijk. Iedereen vergist zich wel eens, laat wel eens een steek vallen 

of schiet uit zijn of haar slof. Vanuit de MR zien we dat het het hele team op school lukt om ondanks 

de grote druk waaronder ze staan zich toch heel goed staande te houden. 

In deze tijd van kwetsbaarheid doen wij een oproep aan alle ouders om zoveel als je kan begrip op te 

blijven brengen voor de grote werkdruk waar het team op school onder staat. Denk de volgende 

keer dat iets in jouw ogen niet goed gaat even terug aan al die dagen dat het wel goed ging, met het 

besef dat daar toen achter de schermen ook al keihard voor werd gewerkt. 

De MR zegt daarom, en hopelijk spreken we hier namens alle ouders: HVL team & directie: jullie zijn 

toppers, we zijn dankbaar voor jullie inzet, houd vol en houd moed! 

Van de Leerlingenraad 

Deze week was de tweede vergadering van de leerlingenraad. In de afgelopen periode hebben we in 

al onze klassen gevraagd wat kinderen belangrijk vinden in een nieuwe directeur. Dit hebben we 

naar juf Rubi gebracht en dit komt te staan in de vacaturetekst voor de nieuwe directeur. Daar zijn 

we heel trots op! Omdat niet alle ideeën in die tekst pasten, gaan we maandag ook nog een filmpje 

opnemen voor de sollicitanten, zodat ze kunnen zien wat de kinderen van Het Volle Leven belangrijk 

vinden. 

Verder hebben we natuurlijk ook in alle klassen ideeën voor de school verzameld. Sommige ideeën 

waren niet haalbaar (bijvoorbeeld te duur of te onveilig). We hebben een lijst gemaakt met ideeën 

die we zouden kunnen uitvoeren. We kunnen natuurlijk niet alles doen, dus nu mogen de kinderen 

in de klas weer meebeslissen en laten weten welke dingen zij het belangrijkst vinden. In de volgende 

vergadering gaan wij dan kijken welke plannen de meeste stemmen hebben gekregen en hoe we die 

kunnen gaan uitvoeren. 

Groetjes van de leerlingenraad: Elin, Liliane, Eline, 

Julie, Veerle, Maud, Mia, Dax, Febe, Elena en Tygo 
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Activiteiten in de buurt 

Kommunika 
Buurtcentrum Kommunika organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd. Kijk op 

www.kommunika.nl/activiteiten voor meer informatie.  

 

Haagjes  
HAAGJES informeert ouders/verzorgers over regionale activiteiten op het gebied van Cultuur, Sport, 

Toneel, Muziek, Natuur en Spel. De wintereditie, met een programma voor de maanden december 

t/m de eerste week van januari, is te bekijken via de volgende link:  https://bit.ly/3kQFt1e 

https://www.kommunika.nl/activiteiten
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnardinckmedia.us19.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D7f6564c06b03a90accb24bcb2%26id%3De4ae1abe2d%26e%3D279401443f&data=04|01|administratie%40hetvolleleven.nl|50a5bc42a2454775de3b08d9ab426554|40fbe344b1734929a23ff53737c31097|1|0|637729124764137538|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=5vPe%2BMQjXEUcEcIRHpkaKqbW9hCsh5soCFfWvsLplDY%3D&reserved=0

