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Agenda 

13 september 
 
20 september 

Bezoek groep 2 aan de kinderboerderij 
19.30 uur vergadering Medezeggenschapsraad 
Informatieavond voor de ouders van de groepen 3 en 8 
 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

11 september 
 
12 september 
 

Ahmetcan 
Josefien 
Jason 

groep 7 
groep 4B 
groep 4B 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Wijziging studiedag: 
- Dinsdag 11 april 2023  (dit was in een eerder bericht donderdag 6 april 2023) 
- Overige studiedagen blijven zoals gepland. 
 

Kindje geboren! 
Zaterdag 3 september is juf Maaike bevallen van een prachtige zoon.  
Hij heet Nowen. 
Het gaat goed met Nowen en juf Maaike.  
We hopen dat juf Maaike binnenkort een keertje langskomt zodat we 
Nowen kunnen bewonderen. 
 
Informatieavond 
Dinsdag 20 september is er een informatieavond voor de ouders van de groepen 3 en 8. 
Groep 3 en 8 zijn speciale leerjaren waar we ouders graag over willen inlichten, denk aan het 
proces van leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3 en de afsluiting basisschoolperiode en de 
overgang naar  voortgezet onderwijs in groep 8. 
De ouders van deze groepen ontvangen een uitnodiging van de groepsleerkrachten. 
Voor de andere groepen wordt er geen informatieavond georganiseerd. 
Heeft u vragen over het onderwijs in de groep van uw zoon of dochter, loop dan gerust na 
schooltijd even langs bij de groepsleerkracht. 

Foto’s en filmpje Vesterhavet 
Volgende week ontvangt u de nieuwe inlogcode. 
Daarmee kunt u de foto’s op het besloten gedeelte van de website 
bekijken. Ook zal de introductiefilm volgende week op de website 
geplaatst worden. 



Aanmelding broertjes en zusjes. 
Als school is het fijn om op tijd te weten wanneer er kinderen 
instromen in de verschillende groepen.  
Op deze manier hebben we zicht op het totaal aantal leerlingen dat we 
kunnen verwachten.  
Is het broertje of zusje van uw zoon of dochter al aangemeld? 
U kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij Lilian.  
Alvast bedankt. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De vakantie is alweer ten einde en het nieuwe schooljaar is begonnen. En dat 
betekent dat ook de OV weer aan het werk gaat om alle activiteiten te 
organiseren. En dat kunnen wij niet zonder uw bijdrage. 
Ook dit jaar is de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld op € 62,- per kind.  
Van dit geld kunnen wij de diverse activiteiten organiseren, zoals: boekenbal, 
Sinterklaas, Kerst, pannenkoekendag, de kunstmaand op school, Pasen, 
Koningsspelen, schoolreisje, eindfeest en het afscheid van groep 8. 

Mocht u een automatische incasso hebben afgegeven, dan wordt het bedrag rond 1 oktober van 
uw rekening afgeschreven.  
Als u nog een incasso wilt afgeven, kunt u dat doen door het machtingsformulier in te vullen en op 
school af te geven bij Lilian. U kunt het bedrag ook overmaken naar Rabobankrekeningnummer 
NL52RABO0304309362 t.n.v. Oudervereniging C.B.S.Vesterhavet te Hoofddorp.  
Vergeet u niet als betalingskenmerk de naam van uw kind(eren) te vermelden? 

Uiteraard begrijpen we dat er mensen zijn die het misschien niet kunnen betalen, maar meldt u 
zich dan bij Lilian. Er is altijd iets te regelen. 
U wilt toch ook dat al deze activiteiten door kunnen gaan voor uw kind? Wij rekenen op u! 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Namens de Oudervereniging 
Quendoline Blüm - voorzitter 

Spel van de maand September! 
Op Vesterhavet introduceren wij dit schooljaar weer 
elke maand een nieuw spel; het ‘Spel van de maand’. 
We willen daarmee het spelrepertoire van  
de leerlingen uitbreiden.  
Juf Sofie introduceert het spel in de gymles.  
Na de gymles, kunnen de leerlingen het spel tijdens  
de pauzes op het schoolplein spelen.  
 
Spel van de maand september: ‘Rond de tafel’.  
Dit spel kan gespeeld worden met een bal of tafeltennis set (tafeltennisbadje & tafeltennisballetje). 
Verder heb je voor dit spel een tafeltennistafel nodig. Je kunt dit spelen met minimaal 3 kinderen. 
 
Verdeel de kinderen aan beide kanten van de tafel en maak een rijtje achter elkaar. 1 iemand 
begint met de bal en serveert. Bij de service moet de bal eerst stuiteren op eigen helft en daarna 
op de andere helft van de tafeltennistafel. Als je hebt geserveerd loop je (in de afgesproken 
richting) naar de andere kant van de tafel. Het kind dat de bal op zijn tafeldeel krijgt moet de bal 
terug spelen. Bij een terugspeelbal mag de bal niet op eigen helft stuiteren, hier moet de bal direct 
op de andere helft van de tafel komen. Als je de bal teruggespeeld hebt, loop je ook door naar de 



andere kant van de tafel. 
 
Speel je de bal terug, maar raakt de bal de andere helft van de tafel niet (omdat de bal te hard gaat 
of scheef), dan ben je af. Ben je 2x als eerste afgegaan, dan krijg je er een leven bij. Stuitert de bal 
2x op jouw helft van de tafel voor je de bal terug speelt, dan ben je ook af. Je speelt door tot er 2 
kinderen over zijn. De finale speel je tot 1 punt. Daarna mag iedereen weer meedoen.   
 
Bezoek kinderboerderij groep 1 
Afgelopen dinsdag is groep 1 naar kinderboerderij De Boerenzwaluw geweest. 
Voorafgaand aan het bezoek hebben de leerlingen geluisterd naar een verhaal van de leerkracht,  
gekeken naar een filmpje en met elkaar gesproken over de verschillende dieren die leven op de 
kinderboerderij. 
Op de kinderboerderij hebben de leerlingen eerst een rondje gelopen om te ontdekken welke 
dieren er aanwezig zijn. Daarna hebben zij in groepjes de verschillende opdrachten gedaan. 
Ouders die hebben geholpen met rijden en begeleiden… dank je wel! 

 

Ik wens u een fijn weekend toe,  Lilian Schuurman   
 
  
 
  
 


