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Agenda 

Woensdag 2 oktober 
Woensdag 2 oktober 
Maandag 7 oktober 
Donderdag 10 oktober 
 

8.30 uur Overleg oudervereniging met de klassenouders 
Opening Kinderboekenweek 
Studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn deze dag vrij! 
Boekenbal!  
17.00 uur tot 18.00 uur Boekenbal voor de groepen 1 t/m 4 
19.00 uur tot 20.00 uur Boekenbal voor de groepen 5 t/m 8 

 

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

27 september 
29 september 
30 september 
2 oktober 

Anna 
Jurre 
Mees 
Vanity 

Groep 7 
Groep 6 
Groep 2 
Groep 3 

   

 

Mededelingen en verslagen 

 

Schoolfotograaf. 
Vorige week vrijdag heeft u de kaart met flyer ontvangen waarmee u de 
foto’s kunt bestellen. U bestelt de foto’s rechtstreeks bij de schoolfotograaf.  
Op de kaart en de flyer staat de informatie en de code waarmee u kunt 
inloggen en de bestelling kunt uitvoeren. 
Let op: als u voor maandag 30 september besteld, worden er geen 
verzendkosten in rekening gebracht. 
 

Belangrijke data! 
Let op: de volgende data staan niet in de jaarkalender. 
• Woensdag 6 november: inloopmoment voor de groepen  

  1 t/m 7. Groep 8 is op kamp. 

• Woensdag 13 november: rapportgesprekken van 13.00 uur 

   tot 17.00 uur Er staan in de jaarkalender 2 data gepland.  

   De gesprekken zullen plaatsvinden op de woensdag. 

• Thee/koffiemoment voor de ouders van groep 1 en 2:  

   vrijdagmiddag 1 november en vrijdagmiddag 13 maart van  

   13.45 uur tot 14.30 uur 

 

 

 

Ouderbijdrage 
Denkt u nog even aan het betalen van de ouderbijdrage? Alvast bedankt!  
 
 
 



KiVa-school 
KiVa is een programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op 
de basisschool. KiVa richt zich op positieve groepsvorming en het verbeteren van 
de sociale veiligheid.  
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel.  
Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘ Samen maken we er een fijne school van!’ 
De leerlingen werken gedurende een schooljaar aan 10 thema’s. Aan de meeste 

thema’s zit een KiVa-regel verbonden. Dit is de centrale boodschap van dat thema.  

De thema’s in de onderbouw zijn: De thema’s in de bovenbouw zijn:  
1. Wie zijn wij?  1. Iedereen verdient respect 

2. Gevoelens 2. In de groep 

3. Wat is een fijne groep? 3. Wat is communicatie? 

4. Iedereen is uniek!  4. Plagen, ruzie of pesten? 

5. Plagen, ruzie of pesten? 5. Verborgen vormen van (cyber)pesten 

6. Rollen in de groep 6. Rollen in de groep 

7. Samen zijn wij een fijne groep 7. Samen zijn wij een fijne groep 

8. We helpen elkaar 8. We helpen elkaar 

9. Wat kan ik doen? 9. Wat kan ik doen?  

10. KiVa - we doen het samen! 10. KiVa - we doen het samen! 

De regels samen vormen het KiVa-contract en deze hangt in elk klaslokaal. Het is belangrijk dat 
iedereen op school zich aan de regels houdt, zodat we er samen een fijne school van kunnen 
maken. 
In de Vesterpost willen we u op de hoogte brengen over wat we bij elk thema gaan doen, wat de 
kinderen gaan leren en welke opdrachten je thuis kunt doen. 
 
Medische handelingen (richtlijnen vanuit stichting Meer Primair)  
Personeelsleden op scholen worden regelmatig geconfronteerd 
met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige 
middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn 
ten gevolge van een insectenbeet.  
Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun 
kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.  
Personeelsleden en de schoolleiding moeten zich realiseren dat 
wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of vergissingen 
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom geeft het college van bestuur van Meer Primair 
middels het protocol ‘Medicijn verstrekken en medisch handelen’ aan hoe scholen in deze situaties 
(kunnen) handelen.  
Wanneer personeelsleden worden betrokken bij de zorg rond een (chronisch) zieke leerling, dan 
worden zij daarmee partners in die zorg. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat 
personeelsleden gevraagd worden om een medische handeling bij een leerling uit te voeren, 
waartoe zij niet bekwaam zijn. Deze, niet alledaagse, positie van een personeelslid wordt door het 
College van bestuur van Meer Primair uiterst serieus genomen. Dit verklaart dat het College van 
bestuur van Meer Primair vanuit haar verantwoordelijkheid personeelsleden geen toestemming 
geeft om medische handelingen uit te voeren.  
In zeer uitzonderlijke situaties, en na overleg tussen de directie, ouders/verzorgers en een 
individueel personeelslid, kan een uitzondering worden gemaakt. Deze wordt zorgvuldig vastgelegd 
en regelmatig geëvalueerd.  
Ook kan het voorkomen dat een leerling ‘s morgens gezond op school komt en tijdens de 
schooluren last krijgt van hoofd-, buik- of andere soorten pijn. Een personeelslid is niet deskundig 
om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. 



Uitgangspunt van Meer Primair is daarom dat er geen medicijnen (dus ook geen 
drogistenmedicijnen) worden verstrekt en dat er contact met de ouders wordt opgenomen om de 
leerling op te halen. 
Stichting Meer Primair wil er op deze manier voor zorgen dat leerkrachten en overig 
onderwijsondersteunend personeel niet het gevaar lopen dat zij door een foute inschatting van de 
situatie verkeerd handelen.  
Een foute inschatting kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.  

 
Kinderboekenweek  
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. 
 Het thema van dit jaar is Reis mee! 
We hebben de activiteiten die we kunnen uitvoeren vanuit de 
CultuurMagneetSchool-subsidie gekoppeld aan dit thema. Dit betekent 
dat de leerlingen naast de aandacht die er geschonken gaat worden aan 
het lezen van kinderboeken ook deel gaan nemen aan verschillende 
workshops met dit thema als uitgangspunt. 

Uiteraard is er dit schooljaar ook weer het Boekenbal, waarin de leerlingen verkleed op school 
komen om gezamenlijk een dansfeestje vieren! 
Op vrijdag 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een voorstelling voor de groepen 3 
t/m 8. Een gezelschap geeft een voorstelling met de titel ‘Op de step in een luchtballon’.  
Kortom we gaan de komende weken op verschillende manieren op reis! 
Bent u van plan om een boek aan te schaffen, denk dan nog even aan de actie die boekhandel 
Stevens organiseert! (zie voor meer informatie de vorige Vesterpost) 
 
Ouderhulp-enquête (herinnering) 
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? 
 
MUSICAL DANCE BATTLE, een ontroerend, meeslepend, indrukwekkend theaterspektakel! 
Ook dit schooljaar doet Vesterhavet mee aan het naschoolse project Musical 
Dance Battle. 
Afgelopen donderdag heeft Monique Hendriks van Kreavaria in de groepen 3 
t/m 8 verteld over de lessenserie en de eindvoorstelling. Vervolgens heeft uw 
zoon of dochter informatie mee gekregen over deze naschoolse activiteit. 
Nog even kort: de leerlingen krijgen na schooltijd 20 musicallessen waarin 
onder begeleiding van een vakdocent wordt toegewerkt naar de opvoering van een minimusical in 
schouwburg De Meerse. De opvoering is in het weekend van  18 en 19 april 2020. 
Vele scholen uit Hoofddorp doen hier aan mee. Een vakkundige jury zal uiteindelijk beslissen welke 
school met welke prijs de 1e, 2e, 3e prijs heeft verdiend. 
Houdt uw zoon/dochter van zingen, dansen, toneelspelen en performen dan is deze cursus wellicht 
een leuke en leerzame activiteit voor uw kind. 
U kunt u zoon of dochter inschrijven middels het formulier voor de Musical Dance Battle bij 
Kreavaria. Het formulier kunt uiterlijk 17 oktober inleveren bij de groepsleerkracht.  
Wij zorgen dat de formulieren bij Monique worden afgeleverd. 
Heeft u vragen, neemt u dan gerust even contact op met Kreavaria (info@kreavaria.nl). 
 

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


