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Nieuwsflits HVL 8  - donderdag 23 december 2021 
Agenda 

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

• ma 10.01.2022: MR vergadering 

• di 18.01.2022: Meemaaksessie (15:30-16:30u) 

• wo 19.01.2022: Studiedag - alle leerlingen vrij! 

Van de Directie 

We willen alle ouders bedanken voor de lieve kaartjes en 

attenties die in de afgelopen weken aan de juffen en meesters 

zijn gegeven. Zo'n blijk van waardering wordt erg op prijs 

gesteld.  

De MR heeft ook alle teamleden verrast met een zelfgemaakt 

kaartje ‘Jullie zijn goud waard’ en heerlijke in goudkleur 

verpakte bonbons! Namens het hele team BEDANKT!  

We wensen jullie allemaal een fijne Kerst en een mooi en gezond 2022! 
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Start op 10 januari 
In de laatste persconferentie van zaterdag 18 december jl. is aangegeven dat het streven is om de 

scholen op 10 januari weer fysiek open te laten gaan. Het definitieve besluit hierover valt rondom 3 

januari. Zodra er besloten wordt dat de scholen niet opengaan en wij weer over gaan op het geven 

van afstandsonderwijs, berichten wij u zo spoedig mogelijk over hoe wij dit gaan organiseren. Denk 

dan aan het ophalen van de leerpakketten, devices en het inregelen van de noodopvang. 

Meemaaksessie op 18 januari 
Op dinsdag 18 januari staat de volgende meemaaksessie gepland. Wat is de meemaaksessie ook 

alweer? Met alle betrokkenen praten over wat Het Volle Leven nog mooier maakt.   

Voor wie? 

Voor alle mensen verbonden aan de school: leerlingen, leerkrachten, directie, 

schoolpersoneel, ouders en 2Samen.  

Wie bepaalt of beslist? 

Niemand. De meemaaksessie wordt elke keer door een andere groep mensen gevormd. We 

bedenken samen de onderwerpen en komen samen met oplossingen. Het is aan de bestaande 

organen om iets met de uitkomsten te doen (Denk aan de directie, OR, MR, een bouwcoördinator, 

Groenraad, De Stichting Vrienden van Het Volle Leven, enz.)  

Hoe vaak en hoelang? 

Vier keer per jaar, na schooltijd van 15:30 -16:30 uur. De school zet de sessies in de agenda en 

verstuurt de uitnodiging.  

Vraagstelling van deze meemaaksessie 

Hoe zorgen we ervoor dat de OR weer aangevuld wordt met nieuwe en enthousiaste ouders?   

Achtergrond  

Het is de afgelopen jaren twee jaren lastiger geworden om ouders te betrekken bij de school. 

Bijvoorbeeld voor in het deelnemen aan commissies, zoals de OR, deelname meemaaksessies of een 

rol in de vriendenstichting. De pandemie maakt het niet gemakkelijker nu ouders elkaar minder 

tegenkomen in en rondom school. De school en natuurlijk de kinderen hebben wel heel veel baat bij 

actieve ouders. We zouden graag ideeën willen horen hoe we ouders kunnen enthousiasmeren om 

deel te nemen in de ouderraad. 

Wilt u deelnemen aan de aankomende meemaaksessie? Aanmelden kan hier: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROP7QHOxKUmiP_U3N8MQlx7xrkKH-

J5MhfI8mqoX4cBUQ01CVUpMNVhTQk1KSzRIRTJDSk5YUVdBWC4u  

Het mooiste vak van de wereld! 
Wilt u ook leraar worden? En beschikt u minimaal over een afgeronde hbo-opleiding? Bekijk het 

fantastische filmpje van 'onze' meester Michiel en start met het zij-instroomtraject aan de PABO: 

https://youtu.be/uHRgdiXwLPE  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROP7QHOxKUmiP_U3N8MQlx7xrkKH-J5MhfI8mqoX4cBUQ01CVUpMNVhTQk1KSzRIRTJDSk5YUVdBWC4u
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