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Agenda 

Maandag 14 oktober 
 
Donderdag 17 oktober 
 
Maandag 21 oktober  
t/m vrijdag 25 oktober 

Createrhavet (onder schooltijd) 
14.30 tot 15.30 uur Leerlingraad 
Schoolreisje groep 1 t/m groep 7 
Groep 8 heeft een gewone schooldag 
Herfstvakantie 

 

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

14 oktober 
 

Liam 
Maud 
Liza 

Groep 2 
Groep 7 
Groep 7 

   

 

Mededelingen en verslagen 

 

Schoolreisje… 
Het is bijna zover.  
Op donderdag  17 oktober gaan de groepen 1 t/m 7 
op schoolreisje. 
En we gaan met z’n allen naar… Artis! 
De kinderen worden gewone tijd in de klas 
verwacht. 
Om 9.00 uur vertrekken de bussen naar Amsterdam. 
Rond 16.00 uur zijn we weer terug bij school. 
Denkt u er nog even aan om uw zoon of dochter een tussendoortje en iets te drinken mee te 
geven? Voor de lunch wordt gezorgd! (PS. Als uw zoon/dochter een allergie heeft en geen frietje 
mag eten, wilt u dan zorgen voor een eigen lunchpakket?)   
Per mail ontvangt u een brief met meer informatie over deze dag. 
Groep 8 gaat begin november op kamp en gaat om die reden niet mee. Zij gaan op donderdag 17 
oktober gewoon naar school. 
 

Kinderboekenweek  
Een week vol activiteiten rondom de Kinderboekenweek. 
Leerlingen van groep 7 en 8 hebben voorgelezen aan de leerlingen van de 
lagere groepen, we hebben gedanst op het Boekenbal en vandaag 
hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een interactieve 
voorstelling voor de groepen 3 tot en met 8. 
Een voorstelling over op reis gaan met verschillende vervoersmiddelen en 
even stilstaan bij wat je onderweg zoal ziet en tegenkomt. Een bruisende 
voorstelling waarbij de kinderen bij het toneelspel betrokken werden.  



De groepen 1 en 2 hebben de Kinderboekenweek in de klas afgerond. 
De foto’s van de activiteiten zijn te vinden op de website achter het besloten gedeelte. 

 
 

Belangrijke data natuurlessen voor groep 1 en 2 
Keutelles voor de kleuters: 
Dinsdag 14 april 2020, groep 1B van 10.00 - 11.30 uur. 
Woensdag 15 april 2020, groep 2 van 10.00 - 11.30 uur. 
Donderdag 16 april 2020, groep 1A van 10.00 - 11.30 uur. 
Zonnebloempad: 
Donderdag 18 juni 13.15-14.15 uur,  groep 1A    
Maandag 22 juni 13.15-14.15 uur, groep 2 
Maandag 22 juni 9.00-10.00 uur, groep 1B 
Meer informatie volgt te zijner tijd. 
 

Nieuwe inlogcode voor het bekijken van de foto’s. 
De foto’s die gemaakt worden tijdens de verschillende activiteiten worden, vanwege privacy-
afspraken, geplaatst achter een besloten gedeelte van de website. De foto’s zijn dus niet openbaar 
zichtbaar. Vandaag heeft u per e-mail de code ontvangen waarmee u kunt inloggen. Jaarlijks 
ontvangt u een nieuwe code zodat alleen ouders van de huidige leerlingen de foto’s kunnen inzien. 
We vragen u om u te houden aan de privacy-afspraken. 
 

Wegbrengen van uw zoon of dochter in groep 3 t/m 8 (herhaling) 
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. 



Oproep voor reserve gymkleding (herhaling) 
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!  
 
 

ACTIVITEITEN IN DE HERFSTVAKANTIE: 
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. 
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. 
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). 

http://www.zpch.zwem4daagse.nl/
mailto:info@kreavaria.nl


Kinderkunstdagen 
De zomer is voorbij, het wordt weer nat en guur. Binnen is 
het gelukkig lekker warm en gezellig. De herfstvakantie 
komt er aan, dat betekent dat het ook weer tijd is voor de 
kinderkunstdagen bij Pier K!  
Het thema deze vakantie is: Sport 
Er worden allerlei ‘sportieve’ workshops gegeven, zoals 
zweetbandjes vilten, medailles maken, een racegame op 

de iPad programmeren en we gaan ook letterlijk sportief bezig zijn met theater en streetdance. 
Doen jullie weer mee? 
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K. 
Pier K Hoofddorp     
22, 23 en 24 oktober 2019, tijden: 10:00-16:00 uur      
De kosten bedragen € 27,00 per dag (inclusief lunch) 
Of € 73,00 voor 3 dagen 
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven. 
 
“Deze vakantie is Cine kid op woensdag 23 oktober in het Cultuurgebouw. Meteen na de 
workshops wordt de film Morten en de spinnenkoningin gedraaid in de Podiumzaal in Pier K. 
Deelnemers van de kinderkunstdagen krijgen 50% korting voor deze film en betalen nog maar € 
2,50. Filmkaartjes zijn te reserveren op de website van het cultuurgebouw: 
https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/cinekid-on-tour/” 
 
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via 023-5669565 . Of via info@Pier-k.nl 
 
Sportactiviteiten in de herfstvakantie 
georganiseerd door team sportservice 
Haarlemmermeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.pier-k.nl/
https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/cinekid-on-tour/
mailto:info@Pier-k.nl

