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Agenda
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober

Opening Kinderboekenweek.
Studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn vandaag vrij!

Hiep hiep hoera!

29 september

Jurre

groep 5

Mededelingen en verslagen
Feestweek… Vesterhavet 40 jaar!
Maandag 24 september om 8.20 uur: de school is mooi versierd
met ballonnen, de vlaggetjes hangen in de gangen en de kinderen
staan verkleed te trappelen om naar binnen te gaan, want deze
week hebben we feest! We hebben de feestweek met elkaar
geopend. Eerst zijn we samen gekomen in de hal en daarna in
een grote optocht al zingend en muziek makend door de wijk
gelopen. Een feestelijk gezicht!
Dinsdag 25 september: Schoolreisje! Een hele dag met elkaar op
pad naar de Efteling. Prachtig weer, enthousiaste kinderen en
leuke attracties, kortom een geslaagd schoolreisje!
Woensdag 26 september: eerst uitslapen en dan creaochtend.
In de hal tafels vol kopjes en schoteltjes, bekers en bordjes. Elk
kind heeft een eigen bordje, kopje of beker versierd. Het feestelijke servies kan ter aankleding
gebruikt worden, maar u begrijpt dat de kinderen door het gebruik van de stiften, plakkertjes, lijm
etc. dit niet meer kunnen gebruiken als drink- of eetmogelijkheid.
Donderdag 27 september: feestelijke lunch!
Tussen de middag hebben de leerlingen genoten van tafelpatat. Wat een heerlijke verrassing!
Vrijdag 28 september: High tea.
Heel Vesterhavet Bakt! 56 taarten, prachtig versierd en heerlijke smaken!
Het is niet gemakkelijk om daar een winnaar uit te kiezen.
Uiteindelijk heeft de jury drie winnende taarten gekozen: groepen 1/2 en 3: Karen en Katie,
groepen 4/5/6: Hanna en Achmed en de groepen 7/8: Jill.
Complimenten voor alle bakkers, wat zag het er prachtig uit!
‘s Middags zijn de taarten opgepeuzeld onder het genot van een kop thee.
Nieuwsgierig geworden naar onze feestelijke activiteiten? De foto’s van bovengenoemde
activiteiten staan op website.
Tot slot: oudervereniging… bedankt voor de organisatie en jullie hulp!
Ouders die hebben geholpen bij de verschillende activiteiten bedankt voor jullie hulp.
We kunnen terugkijken op een hele gezellige feestweek!

Kinderboekenweek.
Woensdag openen we de Kinderboekenweek.
Alle groepen moeten deze dag door de hoofdingang naar binnen!!
Waarom…? Verrassing!
Ook hebben we dit jaar weer een boekenstand. Deze staat in de hal.
Let op: de boekenstand is bemand op woensdag 3 okt., donderdag 4 okt.,
maandag 8 okt. en dinsdag 9 okt. van 8.20 uur tot 8.45 uur en van 14.20
uur tot 14.45 uur. Op woensdag van 12.00 uur tot 12.30 uur.
Als bijlage ontvangt u de boekenlijst, zodat u alvast kunt kijken wat het aanbod is.
Wist u dat als u een boek koopt bij Boekhandel Stevens en u vermeldt dat u van Vesterhavet komt,
u dan ook meespaart voor extra boeken voor de school!
Afscheid van juf Dorien
1 februari is het zover… juf Dorien gaat met pensioen!
We gaan juf Dorien vreselijk missen, maar gelukkig heeft ze al gezegd dat ze ons af en toe nog
komt helpen. Meer informatie over het afscheid krijgt u terzijnertijd.
Schoolhockeytoernooi
Elk jaar wordt er op de eerste zaterdag van de herfstvakantie een schoolhockeytoernooi
georganiseerd. Leerlingen van de groepen 3/4 en de groepen 5/6 spelen in teams van 6 spelers
(maximaal 9 kinderen per team inclusief wissel) tegen teams van andere scholen.
De leerlingen van de groepen 2 mogen zich ook al aanmelden. Zij spelen geen toernooi, maar
maken kennis met hockey door allerlei leuke speloefeningen.
De leerlingen hebben afgelopen maandag een brief hierover meegekregen. U kunt uw zoon of
dochter aanmelden door uiterlijk maandag 1 oktober het formulier in te leveren bij de groepsleerkracht.
Berichtjes op Facebook, etc.
Er gebeuren op school veel leuke dingen. Een fotootje is zo gemaakt en het is leuk om het te laten
zien. Maar… er staan wel eens andere klasgenootjes op de foto’s.
Als u geen toestemming heeft gevraagd aan de desbetreffende ouders om de foto’s van een ander
kind te plaatsen, kan dat voor deze ouders als niet wenselijk worden ervaren.
Wij vragen u dan ook of u integer wilt omgaan met het plaatsen van foto’s op social media?
Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal.
Door de nieuwe wetgeving rondom privacy moet de school jaarlijks toestemming vragen voor
gebruik van beeldmateriaal.
Op het formulier geeft u aan of u wel of geen toestemming geeft voor gebruik van beeldmateriaal.
Dus in beide gevallen moet dat schriftelijk worden
Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, dan vraag ik u om dit formulier aan te leveren.
Dit is belangrijk voor onder andere het plaatsen van foto’s op de website.
Alvast bedankt.
GGDFlits: vaccinatiecampagne najaar 2018
In september start de vaccinatiecampagne. Wie worden er uitgenodigd?
Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden
 De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
 De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.
Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden.

 De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus
Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar
worden.
Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie:
Maart/april 2019: geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen 1-1-2004
en 30-4-2004).
September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003.
 Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen A, C, W en Y
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio.
Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/vaccinatiesjeugd. School tv heeft nog een leuke Quiz voor kinderen over vaccineren.

Pony power voor Kids, Leren met PaardenKracht bij Stal “de Raesdorper”.
Kom zaterdag 29 september 2018 naar onze leuke informatie-ochtend en maak kennis met onze
pony’s! Het is van 10:00 uur tot 12:00 uur, gratis en geheel vrijblijvend. Iedereen is welkom!
Het adres is: Raasdorperweg 48 te Lijnden.
Met regelmaat start er een nieuwe cursus voor kinderen van 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.
De cursus bestaat uit 5 lessen en een terugkom-middag.
Wat is het? Tijdens de vijf lessen van Pony Power voor Kids wordt op
een speelse en educatieve wijze gewerkt aan de ontwikkeling van:
de sociale vaardigheden, het omgaan met emoties, het aangeven van
grenzen, het samenwerken en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen.
Ons motto is : Doen, ervaren, leren en toepassen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maartje van Leuven: 06-14885454, Leren met PaardenKracht: www.lerenmetpk.nl
of Heidi Rood 06 - 14245895 van Stal ‘de Raesdorper’, stalderaesdorper@ziggo.nl
Kinderyoga
In de vorige Vesterpost heeft u kunnen lezen dat er op dinsdagmiddag en woensdagmiddag na
schooltijd kinderyoga-bijeenkomsten gegeven worden door Roelie Vermeer.
Daar stond echter een verkeerd telefoonnummer bij vermeld.
Het juiste nummer van Roelie Vermeer is: 06-30255982
Fijn weekend en tot volgende week.
Lilian Schuurman

