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Schooljaar
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Agenda
Maandag 6 mei
Maandag 20 mei
Donderdag 13 juni
Hiep hiep hoera!

Start Kunstprojectmaand
13.00 uur Fietscontrole voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8
17.30 uur tot 19.00 uur Kijkavond van kunstproject
19 mei
20 mei

Jesse
Esmee

groep 3
groep 2

Mededelingen en verslagen
Kunstmaand op Vesterhavet.
We zijn gestart met de kunstmaand. Een maand vol
activiteiten gericht op beeldende vorming.
In elke groep wordt er de komende weken aandacht besteed
aan een schilder of aan schilderijen.
De leerlingen worden hierin begeleidt door meester André.
We sluiten de projectmaand af met een kijkavond op
donderdag 13 juni (17.30 uur tot 19.00).
U komt dan toch ook kijken naar onze expositie?
Deze week hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8
gewerkt aan hun opdrachten.
Deze kunstwerken vormen straks onderdeel van de
expositie. Meer verklappen we nog niet!
Fietscontrole
Op maandagmiddag 20 mei worden de fietsen van de
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gecontroleerd.
De fietsen worden technisch gecontroleerd. Kleine reparaties worden waar mogelijk ter plekke
gedaan, maar worden er grotere mankementen geconstateerd dan wordt u daarvan op de hoogte
gesteld zodat u daar zelf actie op kunt zetten.
Het is voor de veiligheid van uw zoon of dochter belangrijk dat de fiets waarop zij rijden in goede
staat is!
Op de bijgevoegde kaarten staat genoteerd op welke punten de fietsen gecontroleerd worden.

Gezocht!
Heeft u nog oude tuinstoelkussens of kleden?
Wij zijn hiernaar op zoek als materiaal voor het buitenspelen van de kleuters.

Gezocht!
Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om
in het nieuwe schooljaar foto’s te maken tijdens de
verschillende activiteiten.
Er zijn meerder fotografen, u hoeft dus niet bij alle
activiteiten aanwezig te zijn.

Oproep voor donatie van een knuffel!
“ Beste kinderen,
Stichting KinderBeestFeest bestaat dit jaar
20 jaar en biedt chronisch zieke en/of
gehandicapte kinderen en hun thuiswonende
gezinsleden een onbezorgde avond.
Dit besloten feest vindt plaats op vrijdag 14
juni in ARTIS.
Via ziekenhuizen en instellingen in Hoofddorp,
Haarlem en Beverwijk worden kinderen
uitgenodigd.
Zij en hun ouders, broertjes en zusjes worden
opgehaald met hulpverleningsvoertuigen en onder politiebegeleiding naar Amsterdam gebracht.
Maar niet alle chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen kunnen mee, omdat ze te ziek zijn en

in het ziekenhuis moet blijven. Daarom willen we ze een “knuffel” geven in de vorm van een
knuffelbeer/beest.
Heb jij een knuffelbeest waar je niks meer doet en wil je deze aan de zieke kinderen geven?
Neem je knuffel mee naar school en doe hem in de grote brandweerkist in aula.
De brandweer komt woensdag 5 juni langs om de kist met knuffels op te halen. “
**Vragen of informatie bij Simone de Boer contactpersoon Brandweer Hoofddorp - Vesterhavet**
Mijn nummer bij de brandweer is 023-5674056, ook ben ik de moeder van Britt uit groep 7.
(de knuffels worden door ons gewassen en uitgezocht, later in de week overhandigd de brandweer
de knuffels aan de kinderafdeling Spaarne Gasthuis, de naam van de school zal uiteraard genoemd
worden.)
Met vriendelijke groet,
Simone de Boer
Administratief medewerker Brandweer Kennemerland

Ik wens u een fijn weekend toe,
Lilian Schuurman

