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Agenda 

Zaterdag 16 november 
Maandag 18 november 

Aankomst Sinterklaas in Nederland 
Lootjes trekken voor surprises Sinterklaasfeest groepen 5 t/m 8 

 

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

16 november 
20 november 
 
21 november 
22 november 
 

Joshua 
Lianne 
Julia 
Ahmed 
Bastiaan 
Liz 
Nick 

Groep 5 
Groep 2 
Groep 4 
Groep 6 
Groep 2 
Groep 4 
Groep 6 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Feestelijke aangelegenheden 
De tijd met feestelijkheden is begonnen.  
Afgelopen maandag zijn de leerlingen van groep 2 naar 
verzorgingstehuis Bornholm gelopen om daar hun Sint 
Maarten-liedjes te zingen voor de bewoners. 
Leerlingen van groep 1 hebben met hun lampion door de 
school gelopen en hebben bij verschillende groepen hun liedjes 
laten horen. Tot slot nog langs juf Lilian wat natuurlijk beloond 
werd met iets lekkers.  
Morgen komen Sinterklaas en de Pieten aan in Nederland. 
Om Sinterklaas straks weer gezellig te verwelkomen op 
Vesterhavet, wordt de school weer mooi versierd.             
Ouders bedankt voor het begeleiden naar Bornholm en het 
versieren van de school. 



Djembéles 
De groepen  5 tot en met 8 hebben 
afgelopen woensdag en donderdag 
djembé –les gehad van meester 
Martijn. 
Het spelen van ritmes, de techniek 
van het slaan op de djembé en het 
samenspel zorgden voor 
enthousiaste uitingen van muziek! 
Naast een aantal concentratie-
oefeningen heeft hij ook met de 
kinderen besproken dat je nieuwe 
dingen moet oefenen voordat je 
het kunt. En dat geldt natuurlijk 
niet alleen voor djembé spelen!  
De kinderen hebben genoten van 
deze workshops.   
 
Foto’s op de website 
Van de volgende activiteiten zijn de foto’s op de website geplaatst. 
Van groep 1 foto’s van de herfstwandeling, de verkeerswandeling en de djembé-les.  
Van groep 2 foto’s van de djembé-les en Sint maarten in Bornholm. 
En ook van groep 6 staan er nu foto’s van de djembé-les op de website. 
Zeker een kijkje waard! 

Gevonden voorwerpen. 
Er zijn twee witte bakken waar alle gevonden spullen, kleding 
etc. in verzameld wordt.  
Deze bakken staan bij de klapdeuren in de grote hal. 
Omdat de bakken inmiddels vol raken hebben we de afspraak 

gemaakt dat elke 1e van de maand de bakken worden geleegd.  
Dus kijk voor 1 december of de spullen die je mist misschien daarin liggen.  
Na de eerste van de maand worden de bakken geleegd en gaat de kleding naar het goede doel. 
 
Verlichtingscontrole (herhaling) 
Op vrijdag 29 november wordt weer de jaarlijkse 
verlichtingscontrole op Vesterhavet gehouden.  
Met hulp van Veilig Verkeer Nederland controleren we van de 
fietsen van de groepen 6, 7 en 8 of de verlichting goed werkt en 
alle reflectoren op de fietsen zitten.  
De leerlingen van groep 5 mogen uiteraard ook hun fiets laten 
controleren. 
Nu de wintertijd is ingegaan en de dagen steeds korter worden, 
is goede zichtbaarheid extra belangrijk.  
Helpt u mee dat de fiets van uw kind in orde is en controleert u 
vooraf of de lichten het goed doen?  
Dan kan uw kind ook zeggen: ‘Ik val op!’. 
 

 



Family Transitions 
Cursus positief opvoeden voor gescheiden ouders 
Vind je het moeilijk om de draad weer op te pakken na de scheiding? En om te gaan met de stress 
die de scheiding met zich meebrengt? Vraag je je af hoe je jullie kind op een positieve manier kunt 
helpen om te gaan met de gevolgen van de scheiding? En hoe je beter kunt communiceren met je 
ex-partner, zodat conflicten zoveel mogelijk worden opgelost? De Cursus Family Transitions helpt 
jullie om hier op een positieve manier mee om te gaan. 

Voor welke ouders en opvoeders? 
De Cursus Family Transitions is voor gescheiden ouders met kinderen in de leeftijd van 0-18. Het is 
niet de bedoeling dat ouders samen dezelfde cursus volgen.  
De cursus is zeker geschikt als jij graag hulp wilt, maar je ex-partner niet. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
De cursus bestaat uit vijf  bijeenkomsten die elk twee uur duren. 
Je volgt de cursus samen met andere gescheiden ouders.  
Maximaal 10 deelnemers per groep. 
Tijdens de bijeenkomsten leer je  vaardigheden voor het omgaan met de veranderingen als gevolg 
van de scheiding: het verwerken van emoties, het ontwikkelen van een eigen probleemoplossend 
vermogen en het hanteren van conflicten.  
Ook leer je  om een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning te vinden.  
Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een DVD met filmpjes van 
situaties uit de praktijk. Ook krijg je een praktisch werkboek, waarmee je vanaf de eerste 
bijeenkomst thuis aan de slag kan gaan. 
 
Waar en wanneer? 
Bij Spirit, Binnenweg 16, Hoofddorp. 
Start bij voldoende aanmeldingen. 
Dag en tijdstip nader te bepalen. 
 
Hoe geef ik me op? 
Neem contact op met de trainers. Zij nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. 
In dit gesprek wordt gekeken of de training voldoet aan je verwachtingen en kan je ook vragen 
stellen.  
 
Klaartje Sluijs                 Esther Koele 
06 50836458     06 50836478 

k.sluijs@spirit.nl    e.koele@spirit.nl 

 

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