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Agenda
Maandag 24 sept.
Dinsdag 25 sept.
Woensdag 26 sept.
Donderdag 27 sept.
Vrijdag 28 sept.
Hiep hiep hoera!

Opening, onder schooltijd, van de feestweek met muziek!
Schoolreisje, om 8.00 uur aanwezig zijn op school!
School start om 9.30 uur, daarna creaochtend.
Feestelijke lunch. De leerlingen hoeven geen lunch mee te nemen!
14.30 uur tot 16.00 uur. High tea voor ouders en leerlingen.
25 september
29 september

Mera
Jurre

groep 4
groep 5

Mededelingen en verslagen
Feestweek… Vesterhavet 40 jaar!
Afgelopen week heeft u de informatie ontvangen over het
schoolreisje, de taartenbakwedstrijd en de flyer.
We gaan er een feestelijke week van maken!
Nog even het programma:
Maandag: Gezamenlijke, muzikale opening van deze feestweek.
Kinderen mogen verkleed naar school komen!
Voor de muzikale ondersteuning mogen de kinderen
een muziekinstrumentje of bijvoorbeeld een deksel
met een pollepel meenemen. Iets wat een muzikaal
geluid maakt!
Dinsdag: Schoolreisje
Woensdag: Kinderen mogen uitslapen. De school start om 9.30
uur. Creaochtend: we gaan creatief aan de slag met
kop en schotels.
Donderdag: Verrassingslunch!
Vrijdag: 14.30 uur tot 16.00 uur: High tea en taartenbakwedstrijd.
Wat voor het schoolreisje nog even belangrijk is:
- Dat de kinderen op tijd op school zijn! De deuren gaan 8.00 uur open en na het verzamelen
in de klas vertrekken we!
- Dat u zelf aan de naschoolse opvang doorgeeft of uw zoon of dochter op dinsdag wel of
geen gebruik maakt van de naschoolse opvang.
- De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 gaan in de middag weer terug naar school,
verwachte aankomsttijd 17.00/17.30 uur.
- De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 blijven langer en zullen als diner een patatje

gaan eten. Verwachte aankomsttijd: 20.00 uur.
Helaas is het voor de organisatie onmogelijk iets anders als een patatje te bieden.
Als uw zoon of dochter geen patat lust, wilt u dan een extra broodpakketje meegeven?
Groep 2 naar de kinderboerderij.
Op donderdag 20 september hebben de leerlingen van groep 2 de kinderboerderij in Nieuw
Vennep bezocht. De kinderen hebben genoten van de dieren. De opdrachten; onder andere
verkleed je als een dier, tel de dieren, dierenbingo, dieren uitbeelden, hebben zij met veel plezier
uitgevoerd. Daarna nog even lekker gespeeld in de speeltuin. Tot slot mochten de leerlingen nog
even even kijken bij de circustent die op dat moment werd opgezet! Bijzonder om dat te zien!
Moeders en opa die hebben geholpen, bedankt voor het rijden en begeleiden.
Allergieën.
Ieder jaar vragen we aan ouders om aan te geven of er bij uw zoon of dochter sprake is van een
allergie. Tijdens de startgesprekken zijn de formulieren uitgedeeld.
Wilt u als uw zoon of dochter allergisch is het formulier invullen en weer afgeven bij de
groepsleerkracht?
Een leeg formulier is verkrijgbaar bij Lilian.
Genoeg slaap?
Het valt ons op dat veel kinderen op maandag vermoeid, gaperig en niet actief in de klas zitten.
Natuurlijk gaan de kinderen in het weekend wat later naar bed en moeten zij weer even wennen
aan het schoolritme. Maar het is belangrijk dat kinderen voldoende tot rust komen/slapen om
weer actief te kunnen deelnemen aan het leerproces.
Graag even uw aandacht hiervoor.
Snoep bij de lunch.
We vragen u om bij de lunch van de leerlingen geen koekje, snoep of chocolade mee te geven.
Een ‘gezond koekje’ als bijvoorbeeld een sultana of ontbijtkoekje is natuurlijk prima.
Woensdag en vrijdag blijft de ‘gruitdag’. De leerlingen eten dan tijdens het tussendoortje groente
of fruit.
Fietsen op het plein.
Voor de veiligheid nog even de aandacht op het niet fietsen op het plein!
De afspraak is: Stap af bij het hek en loop naast je fiets naar het fietsenrek!
PS. Deze afspraak geldt voor ouders én leerlingen.
Kinderyoga.
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
Zwemvierdaagse in de herfstvakantie. Jij doet toch ook mee!
Ben jij die ‘waterrat’ die er nooit genoeg van krijgt om in het water te zijn. Doe dan mee aan de
Zwem4daagse! Want nu kun je 4 dagen zwemmen en veel plezier beleven in het water.
Vergeet niet om iemand mee te nemen, dan wordt het alleen maar leuker. Dus samen met je
vader, moeder, opa, oma, oom of tante. Natuurlijk zijn je broertjes of zusjes ook van harte welkom!
Van 22 tot en met 25 oktober 2018 kan iedereen die in bezit is van een A-diploma deelnemen aan
de vijfde Nationale Zwemvierdaagse in het sportcomplex Koning Willem-Alexander.

Jong en oud is van harte welkom. Elke avond zwemmen de deelnemers een afstand van 500 of
1000 meter. Ben je jonger dan 10 jaar, dan zwem je 250 meter. Je kunt starten tussen 18.00 en
19.30 uur. Zwemmen kan tot 20.00 uur.
Tijdens de voorinschrijving via deze website betaal je slechts € 7,50 voor 4 avonden. Je kunt je ook
op 22 oktober inschrijven bij de stand in de hal van het sportcomplex. Dan betaal je € 10,00 voor
deelname. Mocht je maar 1 avond willen zwemmen, dat kan ook. Dan betaal je € 3,00 per
avond. Betaling is alleen mogelijk via Ideal of contant bij de stand in de hal van het sportcomplex
op 22 oktober. Pinnen is niet mogelijk. Heb je elke avond de afstand volbracht. Dan ontvang je
een mooie medaille. Online inschrijven kan via: https://zpch.zwem4daagse.nl/. Heeft u nog
vragen? Stuur een mail naar edeheij@teamsportservice.nl.

Fijn weekend en tot volgende week.
Lilian Schuurman

