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Agenda 

Maandag 21 oktober  
t/m vrijdag 25 oktober 
Woensdag 30 oktober 
Donderdag 31 oktober 
Woensdag 6 november 

Herfstvakantie 
 
Open dag Vesterhavet 
Jaarvergadering en aansluitend vergadering oudervereniging 
Landelijke stakingsdag, de school is gesloten 

 

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

19 oktober 
20 oktober 
 
 
22 oktober 
 
 
23 oktober 
26 oktober 
29 oktober 
1 november 

Jackie 
Mark 
Mees 
Francisco 
Jayden 
Milan 
Liv 
Skye 
Elise 
Luca 
Katie 

Groep 2 
Groep 8 
Groep 3 
Groep 5 
Groep 7 
Groep 7 
Groep 4 
Groep 3 
Groep 6 
Groep 3 
Groep 4 

   

 

Mededelingen en verslagen 

 

Createrhavet 
Afgelopen maandag was de eerste Createrhavet van dit schooljaar. 
Het was aan de groepen 2, 4, 6 en 8 om het programma te vullen.  
Een Createrhavet met als thema ‘Op reis’. Groep 2 is gestart met het zingen van de engelse versie 
van het liedje ‘De wielen van de bus’. Daarna heeft meester Rob ons het liedje ‘Doe mij maar na’ 
geleerd. 
De leerlingen van groep 6 vertelden over de verschillende allergieën. Bij 4xWijzer hadden zij aan dit 
thema gewerkt. Met een liedje en een toneelstukje gaven zij informatie over de verschillende 
allergieën waar je last van kan hebben. 
Groep 4 zong het liedje de Zeppelin met gitaarbegeleiding van juf Emma. 
Tussendoor het lied van de ‘Stieros uit Spanje’. 
Als laatste was groep 8 aan de beurt. Zij deden een toneelstukje over een busreis waarin iedereen 
last had van elkaar; de één sliep en snurkte, anderen waren aan het praten, iemand luiterde naar 
muziek, etc. Met z’n allen op reis is best nog een lastige onderneming! 
Createrhavet werd afgesloten met het lied van Olga en het nieuwe lied ‘Doe mij maar na’. 
Het was weer een gezellige Createrhavet. De foto’s van deze voorstelling staan al op de website. 
De volgende Createrhavet is op maandag 20 januari 2020. 
Dan zijn de groepen 1, 3, 5 en 7 aan de beurt! 



 

  
TOS 
Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis 
(TOS) is niet makkelijk. Daarom zetten we 
iedereen die TOS heeft op vrijdag 18 oktober 
2019 in het zonnetje. Onder Raising Awareness 
for Developmental Language Disorders wordt er 
deze dag internationaal aandacht gevraagd voor 
TOS. En dat is hard nodig. Want veel mensen 
hebben nog nooit gehoord van TOS. 
 
Houd het helder! 
We communiceren de hele dag met elkaar. 
Pratend, gebarend, via mail, WhatsApp, 
telefoon, Skype, Facetime, Facebook, 
Messenger, twitter, Instagram… Daar gaat nog 
wel eens iets mis. Hoe houden we het helder? 
Daarom is dit jaar het thema ‘Houd het helder’. 
Dat is voor iedereen belangrijk en zeker voor de 
266.000 kinderen en jongeren met een 
taalontwikkelingsstoornis. 

Het organiseren van de Nederlandse Wereld 
TOS Dag is een initiatief van ouders van kinderen 
met TOS en wordt van harte ondersteund door jongeren met TOS en de organisaties en instellingen 
in Nederland voor kinderen en jongeren met TOS.   



Schoolreisje 
Met de groepen 1 tot en met 7 naar Artis! Wat hebben we genoten van de verschillende dieren, 
de speeltuin en de gezelligheid met elkaar. De leerlingen van de groepen 3 t/m 7 hebben ook nog 
een les gevolgd in het Planetarium. Een interessante les over ons planetenstelsel.  
De foto’s van deze dag staan al op de website achter het besloten gedeelte. 
We kijken terug op een geslaagd schoolreisje! 
Begeleiders, bedankt voor jullie hulp! 
 
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. Het besloten gedeelte staat op onze website www.vesterhavet.nl onder het tabblad 

'Ons Onderwijs'-> 'Inlog'. 

Vorige week vrijdag 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  
Na de herfstvakantie gaat de afspraak over het brengen van uw zoon of dochter in. 
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. 
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. 
 
Stakingsactie onderwijs. 
Op woensdag 6 november zijn alle scholen van stichting Meer Primair gesloten. Met deze actie 
wordt er gehoor gegeven aan de landelijke stakingsactie. Vandaag heeft u per mail een brief van 
het bestuur ontvangen met een toelichting op de deelname aan deze staking. 
 

MR buigt zich over schoolplan 
De medezeggenschapsraad (MR) heeft zich tijdens de vergadering van  
9 oktober (o.a.) gebogen over het schoolplan 2019/2020 en geconcludeerd 
dat het er goed uitziet. Het is nog te vroeg om te stellen of dit plan voldoende 
voorziet in de ambities die zijn neergelegd in het meerjarenplan. Een en ander 
staat of valt bij de uiteindelijke resultaten die nu en de komende jaren 
geboekt worden. Een eerste echte tussenevaluatie zal daarom pas halverwege 
het schooljaar plaatsvinden. 
 
Daarnaast steunt de MR de schoolleiding in het besluit om ouders van de groepen 3 t/m 8 hun 
kinderen niet meer in de klas af te zetten. Zowel voor de kinderen zelf als voor de leerkrachten 
creëert dat een hoop rust waardoor er op tijd met de lessen begonnen kan worden en er geen 
kostbare tijd verloren gaat elke dag. 
 
ACTIVITEITEN IN DE HERFSTVAKANTIE: 
Zwem jij ook mee? 
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. 

http://www.vesterhavet.nl/


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.      

 
Kinderkunstdagen 
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 fijne herfstvakantie toe en tot maandag 28 oktober. Lilian Schuurman 

http://www.zpch.zwem4daagse.nl/
http://www.pier-k.nl/
https://www.hetcultuurgebouw.nl/agenda/cinekid-on-tour/
mailto:info@Pier-k.nl

