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Agenda
Woensdag 19 sept.
Donderdag 20 sept.

Hiep hiep hoera!

8.30 uur: Bijeenkomst klassenouders in de teamkamer
13.00 uur tot 16.30 uur: Startgesprekken met ouders
13.15 uur: Ontruimingsoefening wordt uitgesteld i.v.m. met
startgesprekken
12.40 uur tot 14.30 uur: Groep 2 gaat naar de kinderboerderij
15.00 uur tot 20.30 uur: Startgesprekken met ouders
17 september
19 september
20 september
21 september

Cloë
Yassin
Thara
Stefanie
Marjolein

groep 2
groep 4
groep 3
groep 3
groep 6

Mededelingen en verslagen
Inloopochtend.
Afgelopen dinsdag was de eerste inloopochtend van dit schooljaar. Bij alle groepen waren er
ouders om te kijken naar wat de kinderen doen tijdens de verschillende lessen.
Dank u wel voor de belangstelling!
Zangexpress!
Gisteren zijn we gestart met de eerste lessen van Zangexpress.
Juf Barbara van PierK zal maandelijks de zanglessen per groep begeleiden. Naast dat ze zelf les
geeft aan de groep, gaat zij ook de leerkracht begeleiden in het geven van muzieklessen.
Dit schooljaar gaat de aandacht naar inzet van de muziek-instrumenten tijdens de muzieklessen.
De muziekkast is aangevuld met verschillende muziekinstrumenten, denk hierbij aan gitaren,
djembés, handtrommels, een geluidskast, etc.
Kortom… genoeg materialen voor de leerlingen om muziek te maken!
Brief: Toestemmingsformulier ‘Gebruik beeldmateriaal’
Vorige week heeft u als bijlage bij de Vesterpost het document ‘Toestemmingsformulier gebruik
beeldmateriaal’ ontvangen.
Als school moeten wij van alle ouders schriftelijk antwoord hebben op de vraag of er wel of geen
toestemming gegeven wordt voor het gebruik van beeldmateriaal.
Wilt u het formulier uiterlijk op de startgesprekken inleveren? Alvast bedankt.
Startgesprekken
Op woensdag 19 september en donderdag 20 september vinden de startgesprekken plaats.

Als bijlage bij deze Vesterpost ontvangt u een uitnodiging en de oudervragenlijst.
We vragen u om de oudervragenlijst maandag 17 september weer ingevuld in te leveren bij de
groepsleerkracht.
De intekenlijsten hangen aanstaande maandagochtend op het raam van de directiekamer.
Let op: voor groep 2 zijn er alleen op woensdagmiddag en woensdagavond gespreksmogelijkheden.
Vesterhavet 40 jaar!
Dit schooljaar bestaat Vesterhavet 40 jaar en dat gaan we vieren!
Van vrijdag 21 september tot en met vrijdag 28 september hebben we een jubileumweek.
In deze week gaan we tal van feestelijke activiteiten doen om het jubileum te vieren!
Ik verklap nog niet alles, maar wat ik al wel kan vertellen is dat we dinsdag 25 september op
schoolreis gaan. Waar we naar toe gaan, houden we nog even geheim.
Volgende week krijgt u meer informatie over de activiteiten en het schoolreisje.
Groep 2 naar de kinderboerderij.
Op donderdag 20 september a.s. gaat groep 2 naar de kinderboerderij in Nieuw Vennep.
We vertrekken om 12.40 uur en zullen rond 14.00 uur weer terug naar school gaan.
Als u mee kunt om te rijden en begeleiden, geeft u zich dan op bij de leerkracht. Alvast bedankt!
Denkt u aan kleding en schoenen die vies mogen worden op deze dag?
Kinderyoga.
Kinderyoga is leuk en helpt om meer vertrouwen en zelfbewustzijn te krijgen Het heeft ook een
gunstige invloed op de concentratievermogen en de creatieve ontwikkeling.
Juf Roelie is weer gestart met de lessen kinderyoga. Op dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur
en woensdagmiddag van 12.15 uur tot 15.30 uur worden de lessen gegeven.
Is het wat voor uw zoon of dochter? Neem dan contact op met Roelie Vermeer: 06-30255981 of
mail naar vermeeroelie1@gmail.com
Zorgprogramma’s Sportservice.
Inmiddels zijn we alweer dik een week onderweg met het nieuwe schooljaar 2018 – 2019.
Dit houdt in dat ook de zorgprojecten weer van start zullen gaan.
Volgende week starten alweer de eerste zorglessen, Club Extra, Fit4Life kids en Family Fit. Eerder
zullen jullie misschien contact gehad hebben met mijn collega Tanja Muskee. Zij is niet meer
werkzaam bij Team Sportservice dus ik zal de contacten vanaf nu overnemen. Hieronder heb ik een
overzicht gemaakt van alle zorg programma’s die we aanbieden:
 Motorische Remedial Teaching (MRT) 4 - 12 jaar
Start 1e week van oktober 2018, diverse locaties: MRT
 Club Extra (sociaal – emotioneel) 6 - 12 jaar
Start 2e week van september 2018, diverse locaties: Club Extra
 Fit 4 Life kids (gezonde leefstijl) 6 – 12 jaar
Start 2e week van september 2018, diverse locaties: Fit 4 Life kids
 Family Fit (gezonde leefstijl) 12 – 18 jaar
Start 2e week van september 2018, Hoofddorp: Family Fit
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Contactgegevens zorgprojecten:
Danny Pieterse, dpieterse@teamsportservice.nl, 06 - 81880574
Wanneer er leerlingen zijn die zich willen aanmelden voor één van de programma’s, dan kan dat
via de mail, via de IB’er of via de website (link website).
Fijn weekend en tot volgende week.
Lilian Schuurman

