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Schooljaar
2018-2019

Agenda
18 febr. tot 22 febr.
25 februari
28 februari

Voorjaarsvakantie
14.30 uur tot 15.30 uur Leerling-raad
19.30 uur tot 21.30 uur Vergadering Medezeggenschapsraad

Hiep hiep hoera!

16 februari
17 februari
19 februari
22 februari
24 februari
26 februari

Mika
Soul
Sherra
Youssef
Bente
Timo
Noud
Elise

groep 6
groep 5
groep 5
groep 4
groep 5
groep 2
groep 1
groep 5

Mededelingen en verslagen
Voorjaarsvakantie.
Tijd om even te luieren en leuke dingen te doen.
Geniet van een weekje vrij en tot maandag 25 februari!
Nummer 63! BINGO!
Gisteravond hebben we een hele gezellige bingo-avond gehad.
Enthousiaste ouders en kinderen roepend om het laatste getalletje
om hun kaart vol te krijgen.
Het bedrag dat opgehaald is, als bijdrage voor de aanschaf van
een nieuwe geluidsinstallatie, wordt na de voorjaarsvakantie bekend gemaakt.
Vesterbingo was weer een feit, bedankt voor de gezelligheid!
Voorleeswedstrijd.
Sabilla uit groep 7 had de voorleeswedstijd op Vesterhavet
gewonnen en ging door naar de volgende ronde, namelijk
voorlezen in de bibliotheek van Hoofddorp.
Afgelopen zaterdag was het zover. Sabilla heeft voorgelezen uit
het boek Mees Kees op de planken.
Knap gedaan, zo helemaal alleen op een groot podium.
Sabilla heeft niet de volgende ronde gehaald, maar wij zijn heel trots op haar.

Wauw, het is bijna niet meer voor te stellen hoe de leerlingen
van groep 3 de eerste schooldag de klas binnen stapten, vol verwachting over wat hen
allemaal te wachten stond. En nu kunnen ze allemaal lezen!
Het blijft bijzonder om te zien hoe de wereld opengaat als kinderen leren lezen.
Een mooi moment om hier samen bij stil te staan is het Letterfeest.
Dit vieren wij op woensdag 27 februari van 10.00 tot 12.15 uur.
Elke leerling van groep 3 mag 1 volwassenen meenemen. U komt toch ook?
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
zaterdag 19.10.2019 t/m zondag 27.10.2019
Kerstvakantie
zaterdag 21.12.2019 t/m zondag 05.01.2020
Voorjaarsvakantie zaterdag 15.02.2020 t/m zondag 23.02.2020
Goede vrijdag
vrijdag 10.04.2020
Pasen
zaterdag 11.04.2020 t/m maandag 13.04.2020
Koningsdag
maandag 27.04.2020
Meivakantie
zaterdag 25.04.2020 t/m zondag 10.05.2020
Hemelvaart
donderdag 21.05.2020 t/m zondag 24.05.2020
Pinksteren
zaterdag 30.05.2020 t/m maandag 01.06.2020
Zomervakantie
zaterdag 04.07.2020 t/m zondag 16.08.2020

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?

Nickelodeon en VVN presenteren De Grote Verkeerstest

Vanaf 3 maart elke zondagavond te zien om 18.00 uur op
Nickelodeon. De Grote Verkeerstest is het nieuwe
spelprogramma van Nickelodeon dat in samenwerking
met Veilig Verkeer Nederland (VVN) wordt uitgezonden.
In deze show staan spel en plezier voorop en tegelijkertijd wordt
de verkeerskennis getest. Basisschoolleerlingen uit Nederland
en België strijden om wie het meeste weet en wie het veiligst
onderweg is.
Het programma wordt uitgezonden in aanloop naar het Nationaal VVN Verkeersexamen dat
op 4 april door kinderen in groep 7 en 8 wordt afgelegd.
Nickelodeon-gezichten Nienke van Dijk en Wout Verstappen presenteren De Grote Verkeerstest, die vanaf 3 maart 2019 op Nickelodeon te zien is.
Challenge
De Grote Verkeerstest is een spelprogramma met challenges. Wie het verkeerde antwoord
geeft op verkeersvragen, stapt uit het spel. Na elke spelronde kunnen de afvallers hun plek
in het spel opnieuw veroveren door het uitvoeren van een ludieke challenge.
Verkeersveiligheid
Nickelodeon en Veilig Verkeer Nederland bundelen hun krachten om op een competitieve
en grappige manier veelvoorkomende verkeerssituaties aan de schoolklassen voor te leggen. Doel
is om de verkeerskennis en met name het verkeersinzicht te vergroten bij de hoogste groepen van
de basisschool om zo bij te dragen aan meer verkeersveiligheid.

Ik wens u een fijn weekend en tot maandag 25 februari,
Lilian Schuurman

