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Agenda 

Dinsdag 17 september 
Woensdag 18 sept. 

Startgesprekken 
Startgesprekken 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

15 september 
17 september 
 
18 september 
19 september 
20 september 

Amira 
Chloë 
Denzel 
Sanne 
Yassin 
Thara 
Stefanie 

Groep 7 
Groep 3 
Groep 6 
Groep 2 
Groep 5 
Groep 4 
Groep 4 

   

 

Mededelingen en verslagen 

 

Consult onder schooltijd 
Regelmatig hebben leerlingen onder school een afspraak voor de tandarts, een dokter, etc. 
Dit betekent in de praktijk dat de leerling dan enige tijd niet op school aanwezig is, de les en de 
instructie van de leerkracht mist. 
Wij realiseren ons dat een afspraak met een specialist niet altijd na schooltijd kan plaatsvinden. 
Maar we willen u vragen om bij het maken van de afspraken zoveel mogelijk rekening te houden 
met de lestijden. Alvast bedankt. 
 
Ouderbijdrage 
Vandaag ontvangt uw zoon of dochter een brief over de ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage is, in de MR-vergadering van 27 juni 2019, voor dit 
schooljaar vastgesteld op € 62,-- per leerling. 
Van de ouderbijdrage worden verschillende activiteiten betaald, denk hierbij 
aan het schoolreisje, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag, etc. 
Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die 
dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden vergoed.  
Wij hebben uw bijdrage dus nodig om alle activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. 

Wij vragen u het bedrag van € 62,00 per kind over te maken naar rekeningnummer: 
NL 52 RABO 0304 3093 62, t.n.v. Oudervereniging CBS Vesterhavet te Hoofddorp. 

Wilt u als betalingskenmerk de voor-, achternaam en de groep van uw kind te vermelden, dan kan 
de betaling gemakkelijk verwerkt worden. 
In verband met alle komende festiviteiten en de daarbij behorende uitgaven willen wij de bijdrage 
graag uiterlijk 2 oktober ontvangen.  



Gevonden voorwerpen 
Geregeld blijven er spullen op school of in de gymzaal 
achter, denk hierbij aan gymspullen, jassen, shirtjes, etc. 
De gevonden kleding ligt in de kledingbakken in de 
centrale hal. Sleuteltjes, brillen, etc. liggen bij Lilian. 
Mist u iets kijkt u dan even in de bakken… 
Kleding die lang achterblijft, schenken we aan een goed 
doel. 

 
KiVa-ouderavond 
Afgelopen dinsdagavond heeft Marco Derr namens KiVa een ouderavond verzorgd. 
Er is uitleg gegeven over de uitgangspunten en werkwijze van deze sociaal emotionele methode.  
Marco heeft verteld dat kinderen in de leeftijd van 9 -10 jaar zich ontwikkelen tot individuen. 
Belangrijk daarbij is dat het voor kinderen duidelijk is dat de volwassenen om hen heen, ouders en 
leerkrachten, op één lijn staan. 
Tijdens deze avond zijn er tips gegeven over hoe wij met elkaar de ontwikkeling en het 
welbevinden  van uw kind kunnen stimuleren. 
In de Vesterpost zullen we u op de hoogte houden van de KiVa-ontwikkelingen. 
 
Ouderhulp-enquête 
Sommige activiteiten kunnen niet zonder de hulp van ouders. Denk hierbij aan het rijden bij een 
klassenuitje en het ondersteunen van de leerkracht bij een creatieve activiteit. 
Vorige week vrijdag heeft u per mail een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen.  
Door het invullen van de vragenlijst krijgen wij een idee welke ouders beschikbaar zijn voor de 
verschillende activiteiten. Heeft u de vragenlijst al ingevuld? 
 
Klasbord. 
Met de Klasbord-app informeren wij ouders en delen we leuke berichtje en foto’s. 
Bent u nog niet aangesloten op de klasbord-app horende bij de groep van uw zoon of dochter, dan 
vragen wij u om de inlogcode op te halen bij de groepsleerkracht. 
 
Foto’s op de website. 
De foto’s die bij de verschillende activiteiten gemaakt worden zijn te vinden op de website onder 
het kopje ‘Ons onderwijs’. 
U kunt nu nog met de inlogcode van vorig schooljaar inloggen. Vanwege privacy-afspraken wordt 
er een nieuw wachtwoord voor het besloten gedeelte aangemaakt. Zodra het wachtwoord 
aangemaakt is, ontvangt u deze via de mail. 
Tijdens de sporttoernooien worden er geen foto’s gemaakt. Heeft u leuke foto’s gemaakt van deze 
activiteit wilt u deze dan mailen naar fotograaf@vesterhavet.nl? Wij kunnen de foto’s dan op de 
website plaatsen. 
Na vrijdag 13 september worden alle foto’s van het afgelopen schooljaar van de website 
verwijderd.  
 
 

Fotograaf gezocht. 
Bent u een ouder uit groep 1 of 2 die het leuk vindt om foto’s te 
maken? En bent u in de gelegenheid om overdag beschikbaar te 
zijn om bij verschillende activiteiten aanwezig te zijn?  
Meldt u dan aan als fotograaf bij Lilian!  

 

Ik wens u een fijn weekend toe en tot maandag. Lilian Schuurman 

mailto:fotograaf@vesterhavet.nl

