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Agenda 

9   maart 
17 maart  
18 maart 
20 maart 
 
24 maart 
25 maart 
26 maart  

Createrhavet (optreden van groep 2,4,6 en 8 onder schooltijd) 
Bingoavond! 
Studiedag voor de leerkrachten, de leerlingen zijn vandaag vrij! 
Vandaag krijgen de leerlingen hun rapport mee. 
Pannekoekendag! 
Oudergesprekken 
Oudergesprekken 
Vergadering Oudervereniging 

 

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

10 maart 
12 maart  
14 maart 

Anne-Marieke 
Jolie 
Dan 

Groep 1A 
Groep 2 
Groep 2 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Reminder! 
Volgende week woensdag 18 maart is er een studiedag voor de leerkrachten.  
De leerlingen zijn deze dag vrij! 
 

Spel van de maand 
Op CBS Vesterhavet introduceren wij vanaf de 
maand maart elke maand het ‘Spel van de maand’. 
We willen daarmee het spelrepertoire van de 
leerlingen uitbreiden.  
De gymleerkracht zal op de eerste dinsdag van de 
maand een nieuw spel introduceren in de gymles. 
Het spelidee komt uit de map ‘schoolpleinkaarten’.  
Nadat het spel is geïntroduceerd in de gymles wordt het op het schoolplein gespeeld. Het 
bovenbouw- en middenbouwplein krijgt elk een andere spel.  
Alle materialen die nodig zijn voor ‘spel van de maand’ zitten in de trolley.  
De vakleerkracht bewegingsonderwijs zorgt ervoor dat elke maand de juiste materialen in de 
trolley komen en dat er een materialenlijst en een speluitleg aan de trolley bevestigd is, zodat 
duidelijk is welke materialen er deze maand in de trolley horen te zitten en hoe het spel werkt.  
Elk plein heeft een eigen trolley. De trolley wordt na het buitenspelen gecontroleerd en netjes 
opgeruimd door de kinderen van de groepen 5 en 8 die klassendienst hebben.  
In de maand maart is er voor de bovenbouw extra aandacht voor ‘Landje veroveren’ en de 
middenbouw ‘Stand in de mand’. 
Volgende maand wordt er weer een nieuw spel geïntroduceerd. 



Thee-koffiemoment voor ouders van de groepen 1 en 2 
Vrijdagmiddag 13 maart is er weer een koffie/theemoment voor de 
ouders van de groepen 1 en 2. 
Het is een gezellig ontmoetingsmoment waarbij ook vragen gesteld 
kunnen worden over onderwijszaken of groepsactiviteiten. 
Koffie en thee staat klaar vanaf 13.45 uur. U komt toch ook? 
 

BINGO! 
Dinsdag 17 maart is de jaarlijkse Bingo! 
Een gezellige avond waarin u weer vele leuke prijzen kunt winnen.  
Om 18.00 uur gaat de school open en kunnen de bingo-kaarten gekocht 
worden. Om 18.15 uur start de eerste bingo-ronde. 
Ongeveer 18.50 uur zal de eerste ronde afgelopen zijn en gaan we over 

op de loterij. Welk lotnummer valt op welke prijs? 
Om 19.00 uur start de verkoop van de bingokaarten voor de tweede ronde.  
De tweede ronde start om 19.15 uur. Rond 19.50 uur zal de bingoavond afgelopen zijn. 
De opbrengst van de bingo en de loterij willen we besteden aan de aanschaf van een nieuwe 
geluidsinstallatie. 
De bingo-kaarten kosten € 1,00 per stuk (3 stuks voor € 2,50) en de lootjes voor de loterij zijn  
€ 1,00 per stuk ( 3 lootjes voor € 2,50). 
Op dinsdagochtend (8.30 uur tot 8.45 uur) en dinsdagmiddag (14.30 uur tot 14.45 uur) kunt u in de 
voorverkoop al bingokaarten en lootjes voor de loterij kopen.  
Wilt u klein geld meenemen, want helaas hebben we niet veel wisselgeld.  
U komt toch ook op de Bingo-avond?!  

Kunstmaand. 
Groep 7 is afgelopen dinsdag naar het 
Rijksmuseum geweest. Ze hebben gekeken 
 naar de verschillende schilderijen uit de 
verschillende periodes. 
De uitleg van de vrijwilligers bij de schilderijen 
zorgde voor het verhaal bij het schilderij over 
verf- en kleurgebruik, maar ook over de tijd 
waarin het schilderij gemaakt was door de 
schilder.  
De leerlingen hebben gekeken naar o.a. het 
Meester van Alkmaar, het melkmeisje van 
Vermeer, de zeeslagen, de schuttersdoeken, waaronder De Nachtwacht. 
Na ruim anderhalf uur was het helaas al weer tijd om het museum te verlaten.  
 

Palmpaasstok maken vrijdag 3 april 
Kom je eigen mooie Palmpaasstok stok maken! Met papier, takjes en snoep 
maak je een prachtige stok. Z 
De Palmpaasstok laat het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem zien. 
De Palmpaasstok kan je maken op vrijdag 3 april van 19.00 uur tot 20.00 uur 
in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70.  
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen meedoen. De toegang is gratis. Organisatie: 
Protestantse gemeente Hoofddorp. Opgave en informatie bij ds. Coen 
Wessel c.wessel@pghoofddorp.nl 

  

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
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