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Agenda
Deze week
13 februari
14 februari
15 februari
18 febr. tot 22 febr.
Hiep hiep hoera!

Afronding afname Cito-middentoetsen
Verjaardag juffen groepen 1 en 2
Bingo-avond
Studiedag voor de leerkrachten, de leerlingen zijn deze dag vrij.
Voorjaarsvakantie
13 februari
14 februari
15 februari

Ishani
Dana
Shaun

groep 3
groep 3
groep 5

Mededelingen en verslagen
Reminder!
Volgende week vrijdag 15 februari is er een studiedag voor de leerkrachten.
De leerlingen zijn deze dag vrij!
Van maandag 18 februari tot en met vrijdag 22 februari is het voorjaarsvakantie.
BINGO!
Aanstaande donderdagavond is de jaarlijkse Bingo!
Een gezellige avond waarin u weer vele leuke prijzen kunt
winnen. We spelen deze avond twee bingo-rondes en een
loterij-ronde.
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 donderdagochtend (8.30 uur tot 8.45 uur) en donderdagmiddag (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?!

Juffendag groepen 1 en 2
Woensdag 13 februari vieren de groepen 1 en 2 juffendag. De kinderen mogen verkleed naar
school en hoeven geen eten en drinken mee te nemen deze dag.
Ziekte bij leerkrachten en geen invallers!
Van de week was het uitgebreid in het nieuws. De directeuren hebben de opdracht gekregen om
deze week geen vervanging te regelen als een leerkracht ziek is. Met deze actie willen ze een
duidelijk signaal afgegeven over de personeelssituatie in het onderwijs op dit moment.
Afgelopen week heeft de griep echter ook toegeslagen bij onze leerkrachten. Gelukkig hebben we
het intern op kunnen lossen door de inzet van teamleden die die dag niet werken of door
verschuiving in taken. Dat betekent echter niet dat het probleem er niet is.
Ik wil u attenderen op de bereidheid van onze teamleden om het invalprobleem op dat moment op
te lossen, de lessen kunnen doorgaan en we hoeven geen leerlingen te verdelen over de andere
klassen of naar huis te sturen.
Met dit berichtje geef ik mijn signaal af. In het belang van de leerlingen lossen we met elkaar de
situatie op, maar er komt een tijd dat ..... Laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen.
Afscheid
Toen ik vorig jaar in februari besloot om een jaar later te
stoppen met werken kon ik me eigenlijk niet voorstellen
hoe dat zou zijn. Ruim 28 jaar werken op Vesterhavet
in verschillende functies maakt dat je “bij het meubilair”
hoort.
Dat het afscheid nemen mij zo moeilijk viel komt door de
geweldige collega’s, het contact met de leerlingen en de
ouders.
Het afscheid zelf heeft heel veel indruk op mij gemaakt en ook op mijn familie.
De activiteiten met het team, de cadeaus, de betrokkenheid van ouders, MR, OV en medewerkers
van de externe instanties tijdens de receptie, was overweldigend. De muzikale omlijsting door
Rob van Dijk, het lied door oud-collega Marian Gordijn gemaakt, maakte het tot een feestje!
Ik wil jullie allemaal; leerlingen, ouders, leden van de MR en de OV en niet te vergeten mijn
dierbare collega’s nogmaals hartelijk danken voor alles.
En wens jullie toe dat Vesterhavet de fijne school blijft die ik al die jaren ervaren heb!
Dorien van Nimwegen
Vervolg-les verzorgd door de brandweer voor groep 7
Afgelopen maandag kwamen twee brandweermedewerkers een vervolg-les geven aan de leerlingen
van groep 7. Tijdens deze les vertelden de leerlingen
eerst over hun vluchtplan.
De leerlingen hadden als huiswerk meegekregen dat zij
thuis eens kritisch moesten kijken naar de vluchtwegen
en afspraken met gezinsleden moesten maken over een
taakverdeling en een verzamelplaats, mocht er brand uitbreken.
Vervolgens werden er virtuele brillen opgezet en konden de leerlingen ervaren hoe het is als er
brand uitbreekt in een huis en hoe je dan toch veilig het huis kan verlaten.
De leerlingen hadden goed opgelet bij de uitleg en wisten allemaal wat ze moesten doen.
Het was een leerzaam moment!

Schrijf je nu in voor de (Jeugd)SportPas
De (Jeugd)SportPas is een leuke en
laagdrempelige manier om kennis te maken
met verschillende sporten.
Zo kan iedereen van 0 tot 100 ontdekken
welke sport het beste bij ze past.
Dus niet alleen voor jou, maar ook voor je
ouders of je broer/zus hebben we een leuk en gevarieerd sportaanbod.
Ontdek op onze speciale website welke leuke sporten je allemaal kunt uitproberen?
Diversiteit aan sporten
Op de website vind je veel verschillende sporten; in de zaal, op het veld of in het zwembad, in
teamverband of individueel. Je komt er zo achter waar je het meest plezier in hebt en misschien
ontdek je wel een verborgen talent! Voor de blokken 4 en 5 hebben we onder andere atletiek,
duiken, diverse zelfverdedigingssporten, bowling, hockey, handbal, skiën/snowboarden, squash,
tennis en nog veel meer. Maar er komen nog regelmatig nieuwe sporten bij.
Je kunt vier keer meedoen met een les of training. Tijdens deze lessen leer je alle
basisvaardigheden van de sport die je hebt gekozen. De (Jeugd)SportPas is de ideale manier om
niet alleen een sport uit te proberen, maar ook kennis te maken met de sportaanbieder. Na de
kennismakingslessen besluit je of je al dan niet lid wil worden van de club, je bent nergens toe
verplicht.
Aanmelden en betaling JeugdSportpas
De (Jeugd)SportPas heeft een eigen website waar je je aan kunt melden en betalen. Een inlogcode
is niet meer nodig. Betalen voor de kennismakingslessen gaat via iDEAL, voor vier lessen betaal je
meestal € 11,-.
Inschrijven voor blok 4 en 5 kan via: https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/ . De
lessen voor blok 4 starten na de voorjaarsvakantie, dus wees er snel bij!
Heb je vragen over de jeugdsportpas neem contact op met Esther de Heij via de mail
JSP@teamsportservice.nl of bel 023-2055517
Zien we jou binnenkort bij voetbal, zwemmen, rugby of kickboksen?

Ik wens u een fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

