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- Jennay uit groep 6 gaat verhuizen
naar Ter Aar en dat ze daar na de
vakantie op haar nieuwe school gaat
starten? Succes Jennay (en familie)
en kom nog eens langs.

Tevredenheidsonderzoek

Agenda
26 april

kijkavond project (17.3019.00 uur)
27 april
vrij, Koningsdag
28 april t/m 13 mei meivakantie
14 mei
weer naar school
14 mei
juf Amber vrij, juf
Carolien groep 7
14 mei
theatervoorstelling groepen
1 t/m 4
16 mei
juf Maaike nascholing, juf
Jacqueline groep 6
17 mei
MR vergadering
18 mei
juf Carolien vrij, juf
Amber groep 7
21 mei
vrij, tweede Pinksterdag
22 mei
vrij voor leerlingen,
studiedag leerkrachten
23 mei
08.30-09.00 uur
inloopmoment kleuters
23 mei
beeball toernooi groep 3 en
4
24 mei
OV vergadering
26 mei
kampioenschap volleybal
groep 4/5

Wist u dat?
- Er vandaag van 17.30-19.00 uur
inloopavond is om alle kunstwerken
te bewonderen die de leerlingen
afgelopen week met de leerkrachten
en met André, onze kunstenaar,
hebben gemaakt? U komt toch ook?
- Wij iedereen een hele fijne vakantie
wensen en jullie graag weer terug
zien op maandag 14 mei?

Daar het percentage ingevulde vragenlijsten
zowel op Vesterhavet, als op andere Meer
Primair scholen, zeer laag was, heeft het
bestuur besloten de termijn te verlengen tot 18
mei. Zou u zo vriendelijk zijn- indien u het
nog niet gedaan heeft- de vragenlijst van
Scholen met Succes in te vullen (betreft een
oudertevredenheidsonderzoek)? Alvast
bedankt voor de moeite.

Sponsorloop
We zijn SUPER tevreden over het toegezegde
bedrag dat de sponsorloop en randactiviteiten
hebben opgebracht voor het KWF.

Maakt u het bedrag over naar school of levert
u het in bij de leerkracht?
Achmed had een “kanker hulpfonds” spaarpot
gemaakt om zijn sponsorgeld op te halen. Zie
onderstaande foto.

We willen de Jumbo van harte bedanken voor
het sponsoren van de waterijsjes die we deze
dagen mochten verkopen.

Fietscontrole
Op vrijdag 18 mei is er een fietscontrole voor
de groepen 5, 6 en 7. Helpt u uw kind
onthouden dat hij/zij met de fiets naar school
komt?

Workshop Opvoeden in
twee huizen

Verjaardagen
29 april
04 mei
07 mei
08 mei
11 mei
12 mei

Jennay Kortekaas
Pieter Goudappel
Milan Vink
Matthijs Breuker
Mart Veenstra
Daan Rijlaarsdam

groep 6
groep 5
groep 5
groep 5
groep 5
groep 7

Echtscheiding en
opvoeden
Wij bieden de
workshop
"opvoeden in twee
huizen" aan over
opvoeden na de
scheiding.
Niet meer samen onder één dak als gezin, en
toch blijven jullie verbonden als ouders van je
kind. Hoe doe je dat eigenlijk, samen zorgen
voor de kinderen als je gescheiden bent?
Voor Wie?
 De workshop is bedoeld voor gescheiden
ouders wonend in de gemeente
Haarlemmermeer.
 De workshop duurt ongeveer 2 uur
en is interactief voor ongeveer 6-12
ouders.
 De nadruk ligt op de opvoeding en het
uitwisselen van bruikbare tips met andere
gescheiden ouders.
 U kunt met uw ex-partner komen maar uit
ervaring blijkt dat het prettiger is om apart
aan een avond deel te nemen.
Aanmelden:
 Deelnemen aan de workshop is gratis voor
inwoners Haarlemmermeer
 Opgeven kan online via:
www.ggdkennemerland.nl/jeugd/cursussen
/workshop-echtscheiding-en-opvoeden
 Of via een mail naar een e-mail sturen naar
cursusbureau@vrk.nl met uw naam,
adres, telefoonnummer en of u alleen of
samen komt.

Data voorjaar 2018
Maandag 11 juni Consultatiebureau Hoofddorp
19.30 - 21.30
Floriande, Dussenstraat 30

