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Agenda
Dinsdag 2 april

Hiep hiep hoera!

Inloopochtend voor de ouders van de groepen 1 en 2 van 8.30 uur tot
9.00 uur

29 maart
1 april

Kyra
Suzanne

groep 2
groep 5

Mededelingen en verslagen
Bericht!
Er bereiken mij berichten over een situatie welke gespeeld heeft op een
school in Lisse en Nieuw-Vennep. Er zou een kind meegelokt zijn met een
verzonnen verhaal “Ik ben een bekende van je moeder en zij heeft
gevraagd of ik je kom ophalen”.
Dit zijn berichten waar we alert op moeten zijn. Ik heb vandaag, in de
groepen 5 t/m 8, uitgelegd dat, als je niet door je ouders of een bekende
wordt opgehaald en als een onbekende aangeeft dat je mee mag, wij
willen dat je dit komt zeggen.
Wij nemen dan vervolgens contact met u op om dit te verifiëren.
Ook vraag ik u om aan de leerkracht te melden of even telefonisch door te geven als er een
verandering is in degene die uw zoon of dochter ophaalt.
Laten we met elkaar alert blijven!
Hulp gevraag voor de bibliotheek!
We zoeken nog een vader of een moeder die het leuk vindt
om één ochtend in de week de bibliotheek te draaien.
Het kan op maandag, dinsdag of donderdag.
Vind je het leuk om mee te helpen met het verwerken van
de inname en uitgifte van boeken en de leerlingen te helpen
bij het kiezen van een boek, meld je dan aan bij Lilian.
Inloopochtend voor kleuterouders.
Dinsdag 2 april is er inloopochtend voor de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2.
De datum is verschoven in verband met de verschuiving van het kunstproject.
Op dinsdag 2 april van 8.30 uur tot 9.00 uur nodigen wij u uit om in de klas van uw zoon of dochter
te komen kijken. U komt toch ook?

Palmpaasstok maken 12 april
Kom je eigen mooie Palmpaasstok stok maken!
Met papier, takjes en snoep maak je een prachtige stok.
De Palmpaasstok laat het verhaal van de intocht van Jezus in
Jeruzalem zien. De Palmpaasstok kan je maken op vrijdag 12 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
Gratis ijsje
Pronto, de Italiaanse ijssalon op de Kruisweg 664, opent weer zijn deuren voor het seizoen.
Alle leerlingen krijgen woensdagochtend een bon voor een gratis ijsje.
De kinderen kunnen (met de bon!) een gratis ijsje halen op woensdag 3 april 2019 tussen 12.00 uur
en 17.00 uur.
JINC-stage groepen 7 en 8
Jinc is een organisatie die in samenwerking met bedrijven jongeren laat kennismaken met
verschillende beroepsgroepen. Door middel van korte bezoeken aan de verschillende bedrijven,
bliksemstages, maken zij kennis met de verschillende bedrijfstakken. Op school worden de
ervaringen verder uitgewisseld. Jinc heeft als slogan: “Jinc ervaren hoe het werkt”.
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 verschillende bedrijven
bezocht. Hieronder leest u hoe de leerlingen het hebben ervaren.
Dirk van den Broek.
Wij zijn met Jinc-stage naar Dirk van den Broek
geweest. We hadden al eerste een
kennismakingsronde met de manager. Daarna
kregen we een lijst waar allerlei boodschappen
op stonden. We moesten tweetallen maken en
proberen alle boodschappen te vinden. Daarna
mochten we bij de bakker bakken, achter de
kassa staan, vakken vullen bij de groente en
fruit-afdeling. Als laatst hadden we nog een hele leuke quiz. (Aaliyah, groep 7)
Verzorgingstehuis Cordaan.
Het was superleuk om naar verzorgingstehuis Cordaan te
gaan, want we gingen met de ouderen plantjes poten in
potten.
Maar voor we dat gingen doen werd er verteld wat voor
beroepen je daar kunt doen, zoals fysiotherapeut,
logopedist, arts, verzorger, ergotherapeut, en nog veel meer.
Ik zou daar graag nog een keer willen komen.
Dus het was super! (Destiny, groep 7)
VCK Logistics.
Ik ben naar het VCK Logistics geweest. Het is een super groot
transportbedrijf. Je kan bij VCK superveel leren. Ik vond het
daar en tegen ook een leuk bedrijf, want er wordt met
speurhonden gewerkt die zoeken drugs en explosieven.
(Tijs, groep 8)

Het Spaarne gasthuis.
Met de JINC-stage was ik naar het Spaarne gasthuis geweest. Ik vond het erg interessant en leuk.
Het leukste vond ik dat we zelf naar ons hart moesten luisteren en elkaars bloeddruk moesten
meten. (Femke, groep 8)
Hilterman Lease.
ik was naar Hilterman lease. Het was daar heel leuk en interessant. Want we zagen foto’s van een
auto die tegen een boom was gereden. We mochten ook een poster maken, voor marketing. Dat
was een beetje knutselen en tekenen.
Het was heel gezellig. (Iris, groep 8)

Kika-run
Vorig jaar heb ik mij ingezet voor Alpe D’uez
en heb ik 10 km gerend op een hardloopband.
Dit jaar ga ik voor de KiKa run.
Samen met mijn Meer Primair collega's probeer ik zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa.
Kinderen moeten zorgeloos kunnen leven, kinderen zijn de nieuwe wereld, zij zijn de toekomst
en ik hoop met mijn deelname aan dit sportieve evenement dat héél veel kinderen met deze ziekte
steeds sneller kunnen genezen.
Helpen jullie hieraan mee door mij te sponsoren?
https://www.runforkikaestafette.nl/angela-van-den-berg
Reünie Vesterhavet en
Klippeholm.(herhaling)
Vanwege ons 40-jarig bestaan
wordt er op vrijdag 10 mei een
reünie georganiseerd.
Het wordt een gezellige avond
waar oud-leerlingen en oudcollega’s elkaar weer kunnen
ontmoeten en oude
herinneringen kunnen ophalen.
Heeft u zelf op Vesterhavet
gezeten en vindt u het leuk om
te komen, meldt u dan aan via
de website van de school.
U treft daar een link waarmee u
zich kunt aanmelden.
Vanwege de organisatie is het
belangrijk dat u zich van
tevoren aanmeldt.

Ik wens u een fijn weekend, Lilian Schuurman

