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Schooljaar
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Agenda
Woensdag 10 april
Vrijdag 12 april

Hiep hiep hoera!

Grote rekendag (onder schooltijd)
Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 5

10 april
11 april
12 april

Tijs
Julia
Finn
Enes
Shelene

groep 8
groep 3
groep 6
groep 2
groep 8

Mededelingen en verslagen
1 april!
Afgelopen maandag zijn er heel wat grappen voorbij gekomen.
Kleine grapjes voor de juf zoals een losse veter, er ziet iets op je neus,
grappige briefjes met opdrachten.
Maar ook de leerkrachten hadden voor de leerlingen een grap in petto.
De leerlingen van groep 8 hadden een topotoets over een blok wat ze nog
niet gehad hadden, groep 5 had een leestoets waarbij je, als je de tekst
goed gelezen had, ontdekte dat je niets hoefde te doen en dan was er
voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 opeens een Cito-toets Gym!?
Tja… 1 april!
Koningsspelen vrijdag 12 april
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen!
De kinderen starten met een koningsontbijt in de eigen klas.
Daarna zullen we met de hele school de Pasapas dansen!
Groep 1/2/3 speelt daarna spelletjes in de school, buiten op
de schoolpleinen en in de speelzaal. Zij worden begeleid door leerlingen van de groepen 6 en 8.
De leerlingen van de groepen 4 en 5 gaan spelletjes spelen op het IJveld, naast het winkelcentrum.
Zij krijgen hulp van leerlingen van groep 7.
De kinderen mogen deze dag sportieve en oranje kleding aan!
Let op:
-Er wordt gezorgd voor een (klein) ontbijt
-Voor 10 uur: wel drinken mee, geen eten
-Wel een eigen lunch meenemen!

Grote Rekendag woensdag 10 april
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd.
Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland
en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het
teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de
klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is
veel meer dan sommen maken in je werkboek!
Ook op Vesterhavet doen we mee aan deze dag.
De leerlingen zullen op allerlei verschillende
manieren bezig zijn met verschillende rekenopdrachten rondom het thema ‘de school als pakhuis’.
Het belooft een afwisselende en boeiende ochtend te worden!
Vraagje: wie heeft er personenweegschalen en keukenweegschalen te leen voor de groepen 5 en 6
voor de grote rekendag. (zie ook oproepje op Klasbord)
Kleutervoetbal!
Wist u dat er aanstaande woensdagmiddag twee kleuterteams
deelnemen aan het kleutervoetbaltoernooi. Veel succes!

Hulp gevraagd voor de bibliotheek! (Herhaling)
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.
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
Kika-run (herhaling)
Vorig jaar heb ik mij ingezet voor Alpe D’uez
-. 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?
Angela van den Berg, leerkracht groep 3.
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

