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Agenda
Maandag 6 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Donderdag 13 juni
Hiep hiep hoera!

Start Kunstprojectmaand
Createrhavet (onder schooltijd)
Hemelvaartsdag (leerlingen zijn vrij)
Dag na Hemelvaartsdag (leerlingen zijn vrij)
17.30 uur tot 19.00 uur Kijkavond van kunstproject
27 mei
29 mei
1 juni
6 juni
6 juni
7 juni

Sarah
Ruxu
Sophia
Solé
Gabriel
Doortje

groep 2
groep 8
groep 8
groep 4
groep 4
groep 7

Mededelingen en verslagen
Hemelvaart en de vrijdag na Hemelvaart.
De leerlingen zijn deze twee dagen vrij!
Vesterpost voor de komende twee weken.
In verband met Hemelvaart verschijnt de volgende Vesterpost op vrijdag 7 juni.
Foto’s van de reünie!
Tijdens de reünie zijn er vele foto’s gemaakt.
Op onze website staat de link naar deze foto’s.
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?
Ook 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 zijn de fietsen van de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8
gecontroleerd. De fietsen werden gecontroleerd n.a.v. een fietscontrole-lijst.
Het is een geruststellende gedachte om te weten dat de kinderen op een veilige fiets aan het
verkeer deelnemen!

Hemelvaart. Wat houdt dat in?
Met Pasen wordt herdacht dat Jezus uit het graf is opgestaan en de dood heeft overwonnen.
Hoe weten we zo zeker dat Hij is opgestaan? Dat weten we uit de periode ná zijn opstanding uit het
graf en vóór zijn hemelvaart. In die veertig dagen is Jezus aan heel veel van Zijn volgelingen
verschenen. Hij heeft hen onderwijs gegeven én daarbij het bewijs geleverd dat Hij echt is
opgestaan uit de dood. Met dat onderwijs en dat bewijs – “Wij hebben Hem gezien!” – gaan zij met
Pinksteren de wereld in.
Waaraan denken wij op Hemelvaartsdag? Jezus was veertig dagen na Zijn opstanding uit de dood
met Zijn discipelen op de Olijfberg bij Jeruzalem. Toen Jezus hen alles had verteld wat ze moesten
weten, gaf Hij hen Zijn laatste opdracht mee. Voordat ze namelijk met de goede boodschap over
Jezus de wereld in zouden trekken, moesten ze eerst in Jeruzalem wachten op de komst van de
Heilige Geest. Daarna zegende Jezus Zijn discipelen en werd Hij voor hun ogen losgemaakt van de
aarde, waarna Hij opsteeg naar de hemel. Ze bleven Hem nakijken, totdat een wolk Hem aan hun
ogen onttrok. Twee engelen kwamen bij hen en vertelden aan hen dat Jezus terug zal komen, zoals
Hij nu naar de hemel is gegaan. Daarna vertrokken de discipelen naar Jeruzalem, zoals Jezus hen
gezegd had. Jezus’ hemelvaart was een reis naar Zijn Huis. Het was een overwinningstocht: Jezus
had de zonde en dood overwonnen aan het kruis! Jezus is nu bij de Vader om altijd voor Zijn
gelovigen, die op aarde zijn, te bidden. Hij regeert daar over alle dingen en zorgt zo voor iedereen
die in Hem gelooft. Zij, die in Jezus geloven, weten dat daarom niets hen zal scheiden van Zijn
liefde. Ze leven met de wetenschap dat Hij eens zal terugkomen! Dat heeft Hij beloofd. Daarom
waren de discipelen niet verdrietig om het vertrek van Jezus naar de hemel, maar blij. Ze gingen
naar de tempel om God te loven en te danken.
Oproep voor donatie van een knuffel! (herhaling)
“ 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

Kinderyoga: wat is dat eigenlijk?
In de Kinderyoga Speeltuin leren kinderen spelenderwijs hun
rustmomenten te vinden. Hoe doen we dat?
Na schooltijd geef ik op dinsdag- en woensdagmiddag
kinderyoga in het speellokaal.
Dit doen we door middel van spel, yogahoudingen, muziek,
massage, ademhalingsoefeningen, expressie, zingen, tekenen.
Meer informatie treft u aan in de folder die als bijlage wordt
meegestuurd.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden?
Aanmelden via de mail: vermeerroelie1@gmail.nl
of mobiel: 06 30255982
Roelie Vermeer
DANS JIJ OOK MEE?
Hey, jij daar! Wij zijn een projectgroep van de studie Leisure &
Events Management aan hogeschool Inholland en organiseren
voor jullie een superleuk dansevenement! Tijdens het dansevenement zorgen wij dat jij een leuke middag hebt en zo
halen we samen geld op voor stichting GIG Haarlemmermeer!
GIG is een jaarlijkse benefietshow waarmee geld wordt
opgehaald voor Hospice Bardo en Adamas Inloophuis. Tijdens
deze show zetten jonge talenten uit Haarlemmermeer zich in
voor de zieke en stervende medemens door op te treden in
Schouwburg De Meerse.
Om deze bijzondere avond de aankomende jaren te blijven
organiseren, heeft GIG meer geld nodig. Door mee te doen
aan de GIG Sponsordans zet jij je in voor stichting GIG.
Haal zoveel mogelijk geld op bij je ouders, vrienden, familie en
buren. Als tegenprestatie ga je twee uur lang zo fanatiek
mogelijk dansen samen met jonge, talentvolle dansdocenten!
Al het geld dat je ophaalt, wordt gedoneerd aan stichting GIG
Haarlemmermeer.
Om mee te doen aan de GIG Sponsordans moet je het volgende doen:
-> Schrijf je in door je ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk een mailtje te laten sturen naar:
gigsponsordans@hotmail.com Hierin moet je naam, leeftijd en school worden genoemd.
-> Indien je allergieën/diëten hebt, geef dat dan aan bij je aanmelding.
-> Tijdens de GIG Sponsordans wordt er beeldmateriaal gemaakt.
Bij aanmelding voor het evenement wordt er automatisch toestemming gegeven aan GIG voor het
(online) delen van deze opnames.
-> Nadat je je hebt ingeschreven krijg je op 22 mei een mail met het sponsorformulier die je kunt
printen. Verzamel zoveel mogelijk sponsoren en maak kans op leuke prijzen! Het sponsorformulier
kun je zo vaak printen als je wil om zoveel mogelijk sponsoren te verzamelen!
Op woensdag 5 juni 2019 om 14:00 uur is het dan zover! Je bent vanaf 13:30 uur welkom in de KSH
in Hoofddorp.Om 14:00 uur beginnen we met de twee uur durende GIG Sponsordans! Wij zorgen
voor wat lekkers te eten en te drinken. Er zijn dansdocenten aanwezig die dansjes op het podium
voordoen en dj’s die de leukste muziek draaien. Als afsluiting vindt de prijsuitreiking plaats en
zullen we bekend maken hoeveel geld we met z’n allen hebben opgehaald!
Vind jij het leuk om te dansen in de KSH in Hoofddorp en hiermee geld op te halen voor stichting
GIG Haarlemmermeer? Meld je dan snel aan voor de GIG Sponsordans!
Ik wens u een fijn weekend toe, Lilian Schuurman

