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Nieuwsflits HVL 9  - donderdag 13 januari 2022 

Agenda 

• wo 19.01.2022: studiedag - alle leerlingen vrij! 

• wo 26.01.2022 t/m za 05.02.2022: Nationale Voorleesdagen 

• vr 04.02.2022: studiedag - alle leerlingen vrij! 

• ma 07.02.2022: MR vergadering 

Van de Directie 

Na een welverdiende kerstvakantie wensen we u allemaal een mooi, gezond, inspirerend en 

liefdevol 2022. 

Start 2e helft schooljaar 
De scholen zijn weer open en dat betekent waarschijnlijk dat de besmettingen en het in quarantaine 

moeten gaan ook zullen toenemen. 

Deze week zijn we gestart met zes teamleden in quarantaine en we zijn druk bezig (geweest) met 

het regelen van alle vervangingen.  

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de reguliere ziekmeldingen, bijzondere verlofdagen, enz.. 
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Afwezigheid Marianne (IB-er gr. 3 t/m 5) 
Maandagochtend is geheel onverwachts de moeder van Marianne overleden. Marianne is deze en 

volgende week niet op school aanwezig. 

Volgorde van vervangingen 
We hebben in het MT (managementteam school) besloten dat, als gevolg van de oplopende 

besmettingen en het in quarantaine zitten van leerkrachten, we prioriteiten moeten stellen om de 

vervanging in de groepen te regelen. We willen zoveel mogelijk kinderen fysiek les blijven geven.  

Op de dagen dat er RT (remedial teaching) gegeven wordt, kan het zijn dat er toch voor wordt 

gekozen de RT te laten vervallen zodat de RT leerkracht in kan vallen in een klas. De MR is hier 

maandagavond over geïnformeerd en heeft hier begripvol op gereageerd. 

Uiteraard vinden wij dit ook geen wenselijke situatie maar wij zien op dit moment geen andere 

oplossing.  

Zodra alle mogelijkheden voor vervanging uitgeput zijn, gaan wij over op het geven van les op 

afstand en/of het meegeven van een huiswerkpakket (als er geen les op afstand door de leerkracht 

thuis gegeven kan worden). Dit betekent dat er dan klassen thuis moeten blijven. Wij rekenen op uw 

begrip in deze uitzonderlijke situatie. 

Welkom Monique van Eck 
Monique is maandag gestart in groep 3B. Voorlopig werkt zij alleen op de maandagen en zal 

Annelies invallen op de dinsdagen. Het is de bedoeling dat Monique uiteindelijk twee dagen voor 

groep 3B staat en samen met Sanne het nieuwe duo in deze groep vormt. We zijn heel erg blij met 

de komst van Monique. 

Hieronder stelt Monique zich aan u voor: 

Hallo! Mijn naam is Monique van Eck en sinds januari maak ik met veel plezier deel uit van het team 

op het Volle Leven. 

Ik ben al bijna 40 jaar werkzaam in het Haagse basisonderwijs en dat 

doe ik met ontzettend veel plezier en toewijding; het voelt ook na al 

die jaren nog steeds meer als een hobby dan als werk. De meeste 

ervaring heb ik met de groepen 3 en 4. Het is een prachtige taak om 

kinderen te leren lezen en zich op allerlei vlakken te laten 

ontwikkelen. 

Mijn leven buiten Het Volle Leven speelt zich af in Zoetermeer: ik ben 

getrouwd met mijn lieve man Rob en we zijn al ruim 35 jaar trotse 

ouders van Eric en Michelle. Sinds augustus ben ik ook nog eens een 

trotse en verliefde oma geworden van onze kleinzoon Scott. 

Ik kijk er naar uit om met iedereen kennis te maken. 

Hartelijke groet, Monique 

Re-integratie Samantha en Sharona  
Groep 1/ 2E 

In de komende weken werkt Samantha op maandag, dinsdag en woensdag en staat Anouk op 

donderdag en vrijdag in deze groep. Op maandagochtend en woensdagochtend zal Aylin ter 

ondersteuning de kleine kring doen. Op dinsdagmiddag zal Naomi ook deze groep voorlopig 

ondersteunen. 
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Groep 1/ 2F 

Voorlopig werkt Sharona op maandagochtend en woensdag in de groep en is zij op vrijdagmiddag 

aanwezig voor extra taken zoals klassenadministratie enz.. Op maandagmiddag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag staat Aylin voor de groep. Op maandagochtend en woensdagochtend doet Aylin in deze 

groep ter ondersteuning de kleine kring. 

Testen voor leerlingen (groep 6 t/m 8) 
Maandag hebben alle leerlingen in groepen 6 t/m 8 twee zelftesten mee naar huis gekregen met het 

advies op zondagavond/maandagochtend en op woensdagavond/donderdagochtend te testen. Elke 

maandag worden er 2 testen per leerling uitgedeeld. 

Vacature directeur OBS Het Volle Leven 
De wervingsprocedure voor een nieuwe directeur voor onze school is deze week van start gegaan. 

We vragen u om ons te helpen en de onderstaande tekst zoveel mogelijk te delen in uw netwerk. 

Ben jij (of ken jij) de daadkrachtige directeur, met vertrouwen en creativiteit, die het team van OBS 

Het Volle Leven komt leiden en versterken? Solliciteer dan direct op deze vacature!  

Ben je benieuwd naar deze mooie school? Bekijk de schoolfilm op de homepage van de schoolwebsite 

De volledige vacature kun je terugvinden via: 

https://www.werkenbijdehaagsescholen.nl/vacatures/vacature-directeur-obs-het-volle-leven-0-8-1-

0-fte-256298-11.html 

De Vreedzame School blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ 
In blok 4 staat het omgaan met gevoelens centraal. Binnen het thema van 

blok 4 willen we leerlingen beter leren om te gaan met zowel hun eigen 

gevoelens als die van anderen. We stimuleren de ontwikkeling van het 

empathisch vermogen. De lessen zijn gericht op: 

• Het besef dat iedereen gevoelens heeft. 

• Het herkennen en benoemen van gevoelens. 

• Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens 

kunnen oproepen. 

• Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen. 

• Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee 

omgaat. 

• Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont. 

• Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing. 

• Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet. 

• Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt. 

• Hoe je het voor elkaar kunt opnemen. 

• Hoe je het met elkaar leuk kan hebben. 

• Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt. 

Tips voor thuis 

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. Bespreek 

wat je kan doen als je boos bent: gemeen terugdoen; de ander z’n zin geven; je terugtrekken; weten 

wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt. Stimuleer de laatste manier, 

dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing. 

https://www.hetvolleleven.nl/
https://www.werkenbijdehaagsescholen.nl/vacatures/vacature-directeur-obs-het-volle-leven-0-8-1-0-fte-256298-11.html
https://www.werkenbijdehaagsescholen.nl/vacatures/vacature-directeur-obs-het-volle-leven-0-8-1-0-fte-256298-11.html
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CITO-toetsen 
Vanaf volgende week start de periode voor het afnemen van de CITO-toetsen voor de groepen 3 t/m 

8. Het gaat hier om de M-toetsen. M staat voor midden, bijvoorbeeld M6 = midden groep 6. 

Ondanks dat het een bijzondere periode is, vanwege lockdowns, quarantaines e.d., nemen wij de 

toetsen toch af. Zij geven de leerkrachten, ouders en kinderen een beeld hoe het ervoor staat qua 

niveaus.  

De groepen 1/2 maken gebruik van het observatiesysteem KIJK! Tijdens de aankomende 

rapportgesprekken zult u daar inhoudelijke informatie over krijgen. 

Meemaaksessie 
De geplande meemaaksessie van dinsdag 18 januari gaat niet door. De reden hiervoor is dat er geen 

aanmeldingen zijn. 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Vrijdag 21 januari start het tweejaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek op alle DHS-scholen. Alle 

ouders met een e-mailadres in Social Schools krijgen dan een email met een korte vragenlijst. Hierin 

worden vragen gesteld over de school en het welbevinden van hun kind in de groep. Om een juist 

beeld te krijgen van onze oudertevredenheid hopen wij dat u de vragenlijst in wilt vullen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau STEDA. 

Verkeersplein en verkeerslessen 
Vanaf aanstaande maandag 17 januari staan er twee weken lang fietsboxen op het schoolplein. Met 

het materiaal uit die boxen worden verkeerslessen op het schoolplein gegeven. In maart zal er op 

het voorplein een verkeersplein worden gerealiseerd. In juni zullen de fietsboxen weer twee weken 

aanwezig zijn en kunnen er op het gerealiseerde verkeersplein nog leukere lessen met een parcours 

en verkeersborden worden gegeven. 

Dieren en Tuinen 

Kippenren 
Juf Andrea heeft samen met leerlingen een omheining gemaakt bij het kippenhok en er ook een net 

overheen gespannen met rood-wit lint. Dit is bedoeld om trekvogels die overvliegen af te schrikken 

zodat hun poep niet in de Dierenwei terechtkomt. Anders zou het zomaar kunnen gebeuren dat 

onze kippen daar aan gaan pikken en er ziek van worden. Zodra de trekvogels niet meer overvliegen 

kunnen onze kippen weer vrij rond lopen. Maar ondertussen hebben ze nu wat meer ruimte dan in 

hun kleine ren bij het nachthok.  
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Bloembollen 
Nemen jullie de uitgebloeide bloembollen van thuis mee naar school? Hartstikke leuk want we 

drogen ze hier in kratten en graven ze later weer in in de grond en bloembakken rondom ons 

schoolgebouw voor een bontgekleurd en fleurig voorjaar. Alvast bedankt! 

Dank dierenverzorgers! 
Terwijl we allemaal fijn vakantie vierden werden onze schooldieren weer liefdevol verzorgd door 

ouders van onze leerlingen, vaak samen met de kinderen. Ook als het vriest kwamen ze gewoon 

twee keer per dag naar onze wei, dus daar zijn we ontzettend blij mee en de dieren niet minder! 

Heel veel dank lieve dierenverzorgers, superfijn dat we weer op jullie konden rekenen! 

Ook de families die thuis onze konijnen te logeren hadden enorm bedankt voor de goede zorgen en 

gastvrijheid!  

Een hele dikke knuffel voor alle dierenverzorgers voor de geweldige inzet en enthousiasme! 


