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Agenda
Donderdag 11 oktober

Hiep hiep hoera!

Boekenbal!
Groepen 1,2,3,4 zijn welkom van 17.00 uur tot 18.00 uur
Groepen 5,6,7,8 zijn welkom van 19.00 uur tot 20.00 uur
11 oktober
14 oktober

Josiah
Maud
Liza

groep 3
groep 6
groep 6

Mededelingen en verslagen
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober hebben Amy (leerling groep 8) en Noud( leerling groep 1)
de kinderboekenweek geopend door het lint door te knippen van de
vriendschapsbogen.
Na de opening zijn de leerlingen naar de hal gegaan en hebben zij geluisterd en
gekeken naar het verhaal uit het prentenboek ‘Kom erbij’ van Milja Praagman.
In de loop van de ochtend hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8
voorgelezen aan kleine groepjes leerlingen uit de groepen 1 t/m 6. De kinderen hebben geluisterd
naar spannende en mooie verhalen. Wist u dat deze voorleesmomenten elke dag gedurende de
kinderboekenweek plaatsvinden? Groepen 7 en 8 bedankt voor de gezellige voorleesmomenten!
Volgende week is er nog de mogelijkheid om kinderboeken te bestellen. De boekenstand is
geopend op maandag 8 oktober en dinsdag 9 oktober van 08.20-08.45 en van 14.30-14.45.
Bestelformulieren zijn bij de stand aanwezig.
Op donderdag sluiten we de Kinderboekenweek af met het Boekenbal.
Groepen 1, 2, 3, 4 zijn welkom van 17.00 uur tot 18.00 uur en de groepen 5, 6, 7, 8 zijn welkom van
19.00 uur tot 20.00 uur.
De kinderen mogen verkleed komen! En… zoals elk jaar wordt er weer gekeken wie er bijzonder
gekleed is. De winnaar wordt op de avond zelf gekozen.
Nog even het volgend: ouders het is echt de bedoeling dat jullie alleen brengen en ophalen, dus
niet naar binnen komen.
We gaan er een gezellige avond van maken!
Hockeytoernooi.
Helaas doen wij, vanwege te weinig aanmeldingen, dit jaar niet mee aan het scholenhockeytoernooi.

Berichtjes op Facebook, etc.
Er gebeuren op school veel leuke dingen. Een fotootje is zo gemaakt en het is leuk om het te laten
zien. Maar… er staan wel eens andere klasgenootjes op de foto’s.
Als u geen toestemming heeft gevraagd aan de desbetreffende ouders om de foto’s van een ander
kind te plaatsen, kan dat voor deze ouders als niet wenselijk worden ervaren.
Wij vragen u dan ook of u integer wilt omgaan met het plaatsen van foto’s op social media?
Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal.
Door de nieuwe wetgeving rondom privacy moet de school jaarlijks toestemming vragen voor
gebruik van beeldmateriaal. Op het formulier geeft u aan of u wel of geen toestemming geeft voor
gebruik van beeldmateriaal. Dus in beide gevallen moet dat schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Heeft u het formulier nog niet ingeleverd, dan vraag ik u om dit formulier aan te leveren.
Dit is belangrijk voor onder andere het plaatsen van foto’s op de website.
Alvast bedankt.
MUSICALDANCE BATTLE, een ontroerend, meeslepend, indrukwekkend theaterspektakel!
Sinds 2010 wordt de naschoolse activiteit Musicaldance Battle jaarlijks met groot succes
aangeboden op diverse basisscholen in de gemeente Zaanstad, Purmerend, Landsmeer en
omliggende gemeenten. Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat vanaf komend
schooljaar de Musicaldance Battle ook in Hoofddorp en op de school van uw kind, de Vesterhavet
zal worden aangeboden.
De Musicaldance Battle, een activiteit voor kinderen van groep 3, 4, 5 en 6, 7, 8, bestaat uit
20 lessen inclusief de generale repetitie. Tijdens deze naschoolse theateractiviteit staan
zang, dans, theater, samenspel, speltechnieken en performance centraal in de lessen.
Naast plezier dragen de lessen tevens bij aan het vergroten van de persoonlijke, sociale en
creatieve ontwikkeling van het kind.
Onder begeleiding van een musical-/theaterdocent werken de deelnemende kinderen aan
een mini musical gebaseerd op een bekende musical zoals o.a. Belle en het beest, Alice in
Wonderland, de Leeuwenkoning, Robin Hood, Matilda, Frozen, Grease, Roodkapje en vele
andere …....
Aan het einde van de lessenreeks zal de Musicaldance Battle worden afgesloten met een
groots optreden in theater de Meerse in Hoofddorp waar de uiteindelijke vriendschappelijke
battle tussen de deelnemende Hoofddorpse basisscholen zal plaats vinden. En rijst de
vraag…….Welke school weet de wisselbeker te veroveren?
Houdt uw zoon/dochter van zingen, dansen, toneelspelen
en performen dan is deze cursus wellicht een leuke en
leerzame activiteit voor uw kind.
Op maandag 8 oktober zullen de kinderen op school nader
over dit project geïnformeerd worden waarna inschrijven
voor de Musicaldance Battle mogelijk zal zijn.
Heeft u vragen neemt u dan gerust even contact op met
Kreavaria (info@kreavaria.nl)

Workshop Taekwondo.
De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 hebben afgelopen dinsdag een les Taekwondo gekregen van
David Chung.
Enkele reacties van leerlingen uit groep 8:
Iris:
Afgelopen week hebben we een Taekwando-les
gehad. Je moest stompen, beuken, rondjes
rennen en leren stevig in je schoenen te staan.
Dit is vooral voor als je wordt gepest en er
lelijke dingen tegen je worden gezegd, zodat je
voor jezelf op kan komen.
Stan:
We hebben ook geleerd dat Taekwondo geen
vechtsport is, maar een verdedigingssport.
Daarom mag je het ook alleen in de zaal
gebruiken en niet op straat.
Sophia:
We hebben afgelopen week een leuke
Taekwondo-les gehad. We hebben leren
ontwijken, beuken en schoppen. Maar ook dat
je stevig in je schoenen moet staan als iemand
iets niet leuk tegen je zegt of je pijn doet en
ook met de lampjes voor snellere reflexen was
superleuk!
Kinderkunstdagen Pier K
In de herfstvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12
jaar weer terecht bij de kinderkunstdagen van Pier K.
Het thema van de kinderkunstdagen is: Aan Tafel!
We gaan dit keer lekker aan de slag met o.a. echt eten! Van fruit, groente en graan maken wij een
huis of een stad. We maken fake food met verf en piepschuim en gaan lekker dansen.
We gaan taartjes, gebak en bonbons van klei maken en waxinelichtjeshouders vilten.
Ook komt muziek maken en een theater-workshop aan bod!
Uiteraard is de lunch inbegrepen en is er tijdens de korte pauze tijd voor limonade en wat lekkers.
Wij hopen dat jullie weer gezellig mee doen!
De kinderkunstdagen vinden plaats in Pier K Hoofddorp op: dinsdag 23 oktober, woensdag 24
oktober en donderdag 25 oktober van 10.00-16.00 uur.
Na afloop zal er een kleine presentatie plaats vinden van wat er die dag is gedaan.
De kosten bedragen € 26,- per dag (incl. lunch) of € 71,50 voor drie dagen.
Inschrijven kan via www.pier-k.nl (klik op de banner bij de Pier K Kinderkunstdagen).
Hier zie je ook het volledige programma. Voor vragen, neem contact op met Pier K via
telefoonnummer 023-5669565. Of mail naar kinderkunstdagen@pier-k.nl
Kortingsbonnen Kermis Hoofddorp

Van 10 t/m 14 oktober is er kermis bij het Aprisco terrein in Hoofddorp.
Voor de kermisliefhebbers staan er kortingsbonnen op www.kermiskorting.nl
Fijn weekend en tot volgende week.
Lilian Schuurman

