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Agenda
22 oktober t/m 26
oktober
30 en 31 oktober
1 november
Hiep hiep hoera!

Herfstvakantie!
Schoolfotograaf
Geen jaarvergadering Oudervereniging (zie onderstaand bericht)
20 oktober

22 oktober

23 oktober
26 oktober
29 oktober
30 oktober
1 november

Francisco
Mark
Mees
Jayden
Milan
Liv
Skye
Elise
Luca
Iris
Katie

groep 4
groep 7
groep 2
groep 6
groep 6
groep 3
groep 2
groep 5
groep 2
groep 8
groep 3

Mededelingen en verslagen
Schoolfotograaf
Morgen en overmorgen, dinsdag en woensdag, komt de schoolfotograaf.
Dinsdag worden de individuele foto’s en de broertjes en zusjes-foto’s genomen.
Wilt u erop letten dat u op tijd aanwezig bent met de broertjes of zusjes van buiten school?
Woensdag worden de groepsfoto’s gemaakt. Voor meer informatie zie de eerder verzonden brief.
Kliederkerk over Sint Maarten
In de Kliederkerk doen ouders en kinderen alles
samen.
Eerst eten we samen Sint Maartenpannenkoeken. Daarna ga je met je kinderen
een uurtje creatief aan de slag rond het verhaal
van Sint Maarten.
Met handen, intuïtie en gevoel verken je het
verhaal. Tot slot is er een viering van twintig
minuten. Iedereen is welkom.
Zondag 11 november 12.30 uur tot 14.30 uur
Waar: Het Brandpunt, Hoofdweg 770, Hoofddorp

Opgave: activiteiten@jophoofddorp.nl
Kliederkerk is een activiteit van de Protestantse gemeente Hoofddorp.
Oudervereniging/Medezeggenschap raad
Er is voor de OV en de MR een eigen mailadres gemaakt: or@vesterhavet.nl en voor de MR
mr@vesterhavet.nl
Mocht u vragen hebben voor een van de organisaties, dan kunt u die daar naar mailen.
Oudervereniging
Aanstaande donderdag 1 november staat de jaarvergadering van de oudervereniging gepland.
Het is een openbare vergadering waarbij alle ouders welkom zijn.
De datum voor deze vergadering wordt verschoven naar donderdag 15 november van 19.00 tot
20.00 uur.
We vinden het fijn om te weten hoeveel ouders we kunnen verwachten. Wilt u zich aanmelden op
het formulier op het raam bij het kantoor van Lilian?
Bij een te lage opkomst zal de bijeenkomst niet doorgaan. Ouders kunnen dan in een persoonlijk
gesprekje met de voorzitter van de oudervereniging hun vragen stellen.
Bericht van de MR: zittingstermijnen
In deze periode verlopen 2 van de 3 zittingstermijnen in de oudergeleding van de MR
(medezeggenschapsraad). Officieel zou dit het moment zijn dat we ouders oproepen zich kandidaat
te stellen. De MR heeft echter gemeend eventuele verkiezingen uit te stellen tot het nieuwe
kalenderjaar. Reden is dat direct na de zomer twee grote veranderingen zijn ingegaan waar de MR
zijn medewerking aan heeft verleend. Namelijk de keuze van de nieuwe directeur en de keuze voor
nieuwe schooltijden.
Het lijkt ons goed die beslissingen te evalueren in de oude samenstelling, in plaats van nieuwe MRleden daar verantwoordelijk voor te maken. Hopelijk heeft u daar begrip voor. Zo spoedig mogelijk
na de kerstvakantie zullen we ouders alsnog oproepen zich kandidaat te stellen.
Lilian succes
De MR wil van deze gelegenheid tevens gebruikmaken Lilian heel veel succes te wensen op
Vesterhavet.
We hebben alle vertrouwen dat zij onze school op een uitstekende manier zal gaan leiden.
Uiteraard bedanken we ook Yvonne voor haar vele inzet en de fijne tijd die zij de kinderen in de
afgelopen 6 jaar heeft bezorgd.
Fijne week,
Lilian Schuurman

