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Agenda 

Maandag 7 oktober 
Donderdag 10 oktober 
 

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! 

7 oktober 
9 oktober 
11 oktober 

Danial 
Saar 
Josiah 

Groep 2 
Groep 2 
Groep 4 

   

 

Mededelingen en verslagen 

 

Kinderboekenweek  
Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek geopend. 
Het thema is dit jaar “Reis mee“. Elke groep heeft een poster gemaakt rondom de 
vraag “Hoe ga jij op reis?”. Een leerling heeft daar een toelichting op gegeven. 
Daarna heeft juf Angela haar koffertje laten zien, waar geen kleding, maar … boeken 
in zaten! 

Eén van de boeken was ‘André het astronautje op zoek naar Laika’, geschreven door André Kuipers. 
Juf Carolien heeft het 
boek voorgelezen, 
terwijl de kinderen de 
prenten konden 
bekijken op het grote 
scherm. 
Na het voorlezen is 
afgesloten met het 
Kinderen voor kinderen-
lied ‘Reis mee’. 
De komende week 
wordt er in alle klassen 
aandacht besteed aan 
de Kinderboekenweek 
in workshops, het 
kinderboekenbal en een 
voorstelling voor de 
groepen 3 t/m 8 op 
vrijdagochtend 
11 oktober.  



 

 
 
Schoolreisje… 
Het is bijna zover. De groepen 1 t/m 7 gaan op donderdag 17 oktober op schoolreisje.  
Waar we naar toe gaan verklappen we natuurlijk nog niet! 
Groep 8 gaat begin november op kamp en gaat om die reden niet mee. Zij gaan op donderdag 17 
oktober gewoon naar school. 
 
Wegbrengen van uw zoon of dochter in groep 3 t/m 8 
Na de herfstvakantie gaan we de afspraak over het brengen van uw zoon of dochter veranderen. 
Nu is het zo dat u met uw zoon of dochter de klas in kunt lopen. 
Vanaf maandag 28 oktober vragen wij u om afscheid te nemen op de gang. Uw zoon en dochter loopt 
dan verder zelf de klas in. 
De reden waarom we deze afspraak maken, heeft te maken met dat de leerkracht ’s morgens veel 
ouders in de klas heeft. Heel gezellig natuurlijk, maar het zorgt er ook voor dat het voor de kinderen 
een heel druk moment is en dat de leerkracht geen aandacht kan besteden aan het ontvangst van de 
leerlingen. 
Uiteraard kunt u na schooltijd altijd even de klas in lopen om met uw kind wat werkjes te bekijken. 
De ouders van de groepen 1 en 2 kunnen nog hun kind tot in de klas brengen. 
De komende twee weken, tot de herfstvakantie vragen wij u om al vast te oefenen in het afscheid 
nemen op de gang. 
 

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 

 

 



Oproep voor reserve gymkleding 
Heeft u nog gymschoenen en gymkleding die uw zoon of dochter niet meer past… 
Wij zouden graag wat reserve gymkleding willen hebben voor leerlingen die hun gymkleding 
vergeten zijn. Ze kunnen dan toch deelnemen aan de gymles. 
Als uw kind gebruik heeft gemaakt van de reserve gymkleding dan ontvangen we het graag weer 
gewassen terug. 
 

En nog een verzoek… 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat het veilig is op het plein. 
Dat betekent lopen met je fiets aan de hand op het plein, dus niet fietsend!  
Waar we ook met elkaar last van hebben, is dat middelbare scholieren ons plein als verkorte route 
gebruiken. Wilt u het hek bij de kleine parkeerplaats sluiten dan is het voor deze jongeren niet 
aantrekkelijk om gebruik te maken van het plein.  
Alvast bedankt! 

 

 

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

 
 
Zwem jij ook mee? 
Ben jij een echte waterrat? In de herfstvakantie kun je 
meedoen met de Nationale Zwem4daagse.   
Van 21 t/m 24 oktober 2019 organiseren de twee zwemverenigingen in Hoofddorp de zwem4daagse. 
Elke avond zwem je 500 of 1000 meter.  
Ben je jonger dan 10 jaar of heb je een beperking dan mag je ook 250 meter zwemmen.  
Houd je dit 4 avonden vol dan ontvang je een mooie zwem4daagse medaille. De zwem4daagse wordt 
gehouden in het SKWA in Hoofddorp. Elke avond kun je starten tussen 18.00 – 19.30 uur. 
Deelname kost € 7,50 bij voorinschrijving en € 10,00 als je maandag 21 oktober inschrijft in het 
zwembad.     
Meer informatie vind je op www.zpch.zwem4daagse.nl. 
Hier kun je ook meteen inschrijven.      
 
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 

mailto:info@kreavaria.nl

