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Agenda
Maandag 4 maart
Vrijdag 22 maart

20.00 uur tot 22.00 uur Vergadering Oudervereniging
16.00 uur Expositie van klein muziek/kunstproject Carnaval der Dieren.

Hiep hiep hoera!

6 maart

Doris
Muaad

groep 6
groep 2

Mededelingen en verslagen
Landelijke stakingsactie vrijdag 15 maart
De teamleden van Vesterhavet nemen niet deel aan de landelijke stakingsactie.
Vrijdag 15 maart is dus een gewone schooldag.
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
De data voor de studiedagen van de leerkrachten zijn nog niet bekend.

Trefbaltoernooi.
Afgelopen woensdag heeft groep 8 de
derde plaats behaald in het trefbal
scholentoernooi.
Knap gedaan!

Save the date: vrijdag 22 maart 2019 om 16.00 uur!
Binnenkort start het kleine kunstproject Carnaval der dieren. De leerlingen hebben dan muziekles
en handvaarigheidsles rondom het lied en de muziek van Carnaval der Dieren.
De week wordt afgesloten met een expositie voor ouders. De expositie is op vrijdag 22 maart vanaf
16.00 uur. U komt toch ook kijken?
Nummer 63! BINGO!
Donderdagavond 14 februari hebben we genoten van een gezellige bingoavond. Het bedrag dat opgehaald is, als bijdrage voor de aanschaf van
een nieuwe geluidsinstallatie, is nog niet bekend.
Zodra alle kosten verrekend zijn, wordt het bekend gemaakt in de
Vesterpost.
Luizenpluizen!
Woensdag heeft de luizenpluiscommissie bezig geweest met het controleren van de leerlingen op
aanwezigheid van hoofdluis of neten. Er is geen hoofluis gesignaleerd.
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.
Kortingsbonnen Kermis Hoofddorp
Van 6 t/m 10 maart is er kermis bij het
Sportcomplex Koning Willem Alexander in Hoofddorp.
Voor de kermisliefhebbers staan er kortingsbonnen op www.kermiskorting.nl
Ik wens u een fijn weekend,
Lilian Schuurman

