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Agenda
7 november
9 november
15 november

Nationaal schoolontbijt
Sint Maartenfeest: groepen 1,2 en 3 naar verzorgingstehuis Bornholm
19.00-20.00 uur Openbare vergadering Oudervereniging

Hiep hiep hoera!

3 november
5 november
8 november

Fedde
Ids
David
Patou
Musab
Tara

groep 2
groep 2
groep 3
groep 4
groep 3
groep 7

Mededelingen en verslagen
Continurooster
Deze week zijn we gestart met een aanpassing in het continurooster. We hadden gemerkt dat de
lunchtijd voor veel kinderen te kort was. Dit hebben we nu als volgt opgelost.
De kinderen hebben een half uur om hun broodje te eten en een half uur buiten spelen.
Omdat we als school wel moeten voldoen aan onze lestijden en pauzetijden, hebben we de
lunchtijd verdeeld in een kwartier eten zonder schooltelevisie en een kwartier met schooltelevisie.
Dit rooster is niet alleen voordelig voor de leerlingen, ook de leerkrachten hebben nu een half uur
aaneengesloten lunchpauze.
Leerlingen van groepen 8 worden ingezet als ondersteuning bij het lunchen in de groepen 1,2 en 3.
Elke dag helpen 6 groep 8-leerlingen de leerkracht van de lagere groepen. Zij eten met de kinderen
en gaan daarna met ze naar buiten. De afgelopen week zijn we hier mee gestart en de reacties van
de groep 8-leerlingen en de leerkrachten zijn positief .
Uiteraard is er altijd een leerkracht bij deze groepen aanwezig.
Foto’s op de website.
Misschien heeft u het al opgemerkt, maar de foto’s zijn niet zichtbaar op de website. Dat komt
omdat we bezig zijn om de foto’s achter een besloten gedeelte te plaatsen.
De foto’s zijn dan niet direct openbaar zichtbaar en alleen toegankelijk voor ouders van de
leerlingen. Uiteraard vragen wij aan u om respectvol en zorgvuldig om te gaan met de geplaatste
foto’s en geen foto’s te verspreiden van leerlingen.
Zodra dit goed is ingesteld, krijgt u een inlogcode via de mail toegestuurd.
U kunt dan de gemaakte foto’s van alle activiteiten bekijken.

Voor de wet op de privacy is het belangrijk dat we van alle ouders een schriftelijke bevestiging
hebben van wel of geen toestemming voor vertoning van beeldmateriaal. Van bijna alle ouders
hebben we het formulier ontvangen. Heeft u afgelopen week een formulier ontvangen, wilt u
hierop dan aangeven of u wel of geen toestemming geeft en het formulier inleveren bij de
groepsleerkracht? Alvast bedankt.
Luizenpluizen.
De hoofdluiscontrole is in verband met de schoolfotograaf uitgesteld naar woensdag 14 november.
Groep 8 is dan op kamp, zij worden na terugkomst gecontroleerd.
Uiteraard vragen wij u om uw zoon of dochter regelmatig zelf te controleren.
Alvast bedankt.
Nationaal schoolontbijt.
Gezellig en gezond samen ontbijten: woensdag 5 november is het weer zover!
Woensdag is het nationaal schoolontbijt en daar doen we ook dit jaar weer aan mee.
In de week van het nationaal schoolontbijt gaan elk jaar zo’n half miljoen kinderen samen gezond
en gezellig ontbijten op de scholen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt.
Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten.
De ontbijtweek heeft dit jaar als thema: ‘een feestje voor iedereen’.
Wilt u uw zoon of dochter ter voorbereiding op dinsdag vast een bord, een beker en bestek
meegeven?
Woensdagochtend dus thuis niet ontbijten, maar gezellig met z’n allen op school.
Sint Maartenfeest.
Groep 2 en 3 gaan op vrijdag 9 november Sint Maarten liedjes zingen in verpleeghuis Bornholm.
Zij vertrekken om 10.00 uur vanaf school met hun zelfgemaakte lampion. Wilt u uw kind een
lampionstokje (voorzien van naam) meegeven volgende week?
Alvast bedankt!
In het verpleeghuis zullen ze zingend in een lange stoet naar binnen gaan en een aantal liedjes
laten horen aan de bewoners. De kinderen krijgen daarna wat lekkers te eten en te drinken, dus zij
hoeven deze dag geen 10 uurtje mee naar school te nemen.
We hopen op een heel gezellig bezoek!
Fietscontrole.
Vrijdagmiddag 9 november worden de fietsen gecontroleerd van de leerlingen uit de groepen 6,7
en 8. De leerlingen uit groep 5 kunnen ook hun fiets laten controleren, maar dit is dus vrijwillig.
De totale fiets wordt gecontroleerd op deugdelijkheid, maar met name de verlichting wordt
bekeken op werkzaamheid. De controle vindt plaats door medewerkers van de Fietsersbond.
Alle leerlingen uit deze groepen moeten die dag op de fiets naar school komen.
Musicaldance Battle.
Voor de vakantie heeft Monique Hendriks van Kreavaria in de groepen 3 tot en met 8 uitleg
gegeven over het project Musicaldance Battle. Na de uitleg in de klas hebben de leerlingen
schriftelijk informatie meegekregen.
De leerlingen die interesse hadden, konden zich opgeven voor deze naschoolse activiteit.
Voor de groepen 3 t/m 5 hebben 19 meisjes en jongens zich opgegeven.
Voor de groepen 6 t/m 8 hebben 13 meisjes en jongens zich opgegeven.
De leerlingen gaan in de week van 2 november starten met de workshops.
De ouders van de deelnemende kinderen hebben vorige week de bevestiging inclusief bijbehorend
lesrooster per email toegezonden gekregen.

De uitvoering van de musical vindt plaats op zaterdag 20 april in theater de Meerse.
We zijn benieuwd naar de uitvoering!
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
Donderdag 15 november van 19.00 tot 20.00 uur is de jaarvergadering van de oudervereniging
gepland. Het is een openbare vergadering waarbij alle ouders welkom zijn.
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.

Fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

