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Agenda 

Maandag 20 september 
Maandag 1 oktober 

Studiedag voor de leerkrachten. Leerlingen zijn vandaag vrij. 
Verzoek: betaling vrijwillige ouderbijdrage!  

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

 

18 september    
 
19 september 
20 september 

Reda 
Sanne 
Yassin 
Stefanie 

groep 2 
groep 4 
groep 7 
groep 6 
 

 

  

Mededelingen en verslagen 

Studiedag (herhaling) 
Maandag 20 september zijn de leerlingen vrij vanwege een studiedag voor de 
leerkrachten. 
De overige studiedagen zijn op: vrijdag 15 oktober 2021, maandag 15 november 
2021, vrijdagmiddag 24 december 2021, woensdag 9 februari 2022, woensdag 

23 maart 2022, dinsdag 7 juni 2022 en vrijdag 15 juli 2022.  
(Typefoutje in de vorige Vesterpost! Het moet zijn 15 juli, de vrijdag voor de zomervakantie). 

Corona-maatregelen 
Afgelopen dinsdag zijn er vanuit het Rijk in een persconferentie versoepelingen aangekondigd.  
Dat betekent voor de scholen het volgende: 
- De quarantaineregels op basisscholen worden aangepast vanaf 20 september.  
- Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele 
klas in quarantaine.  
In deze fase van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel 
geworden dat heel de klas naar huis gaat bij een besmetting. Elke dag niet op 
school, is er één te veel. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een 
groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan. 
De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij 
verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten moet een leerling of leerkracht zich laten testen in 
de GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine. Onderwijspersoneel hoeft vanaf  
25 september onderling geen 1½ meter afstand meer te houden. (bron: website Rijksoverheid.nl) 
Kort gezegd: Leerlingen met klachten of een positieve testuitslag blijven thuis!  

Om een veilige onderlinge afstand aan te houden, blijft de afspraak dat ouders bij het halen en het 
brengen van de kinderen buiten blijven. Alleen op afspraak mogen ouders in de school komen. 



Thuiswerkpakket 
We weten nog niet hoe het de komende tijd zal gaan rondom het aantal Corona-besmettingen in 
de verschillende groepen. 
Wel hopen we dat het aantal besmettingen op school laag zal blijven, maar…. 

Om voorbereid te zijn, geven we alle leerlingen vandaag een thuiswerkpakketje mee. 
Het werkpakketje bestaat uit werkbladen die de leerlingen gedurende 2-3 dagen kunnen maken. 
Het pakketje is echt bedoeld als eerste invulling van de ‘thuiswerkdagen’ van de leerling! 
Als een leerling langer in quarantaine moet blijven, zal er vanuit school contact worden 
opgenomen en digitaal het lesaanbod worden toegelicht. 

Natuurlessen. 
Wist u dat juf Anneke gediplomeerd natuurgids is? 
De kennis die zij heeft over biologie en de natuur om ons heen 
willen wij graag inzetten in de natuurlessen voor de verschillende 
groepen. 
Voorheen maakten de leerkrachten gebruik van onder andere de 
leskisten van NME (Natuur en Milieu Educatie Haarlemmermeer). 
Deze leskisten worden nu in de verschillende groepen ingezet door 
juf Anneke. Zij zal de leerlingen laten verwonderen en 
kennismaken met de verschillende natuurelementen.  
De onderwerpen sluiten aan bij de methode Vierkeerwijzer, de 
methode die wij inzetten voor de zaakvakken. 

 
Deze week is zij gestart 
in de groepen 6, 7 en 8 
met de lessen over  
mijn lichaam.  
Aan de hand van een anatomisch model hebben de 
leerlingen kunnen zien welke organen er in hun lichaam 
zitten en hebben ze geleerd welke functie deze organen 
hebben. Op de röntgenfoto’s zag je de botjes van onze 
handen. De leerlingen vonden het interessant om dit 
met elkaar te bekijken en te bespreken! 

Ouder en Kind bezoek bibliotheek 
Op vrijdag 1 oktober, voorafgaand aan de Kinderboekenweek, zijn 
wij aan de beurt voor een bibliotheekbezoek in het centrum van 
Hoofddorp (Raadhuisplein 7 2130 AD Hoofddorp). 
Bij het bibliotheekbezoek wordt van elk kind één ouder/verzorger 
(of opa/oma/oppas) uitgenodigd om mee te komen. 
De kinderen krijgen op een leuke manier uitleg over de 
verschillende soorten leesboekjes in de bibliotheek en leren waar 
de zelfleesboekjes staan (waaronder ook boekjes van Veilig Leren 

Lezen).Ook zullen zij een speurtocht doen. 🔍🧐 
De ouders krijgen ook een korte voorlichting vanuit de bibliotheek. 
Ook als u al bekend bent in de bibliotheek zal de leesconsulent u vast en zeker verrassen met 

nieuwe leestips en wetenswaardigheden! 😊📖 

Kortom, een superleuk bezoek wat u vast niet wilt missen! 
Groep 3a  9.00-10.00 uur  
Groep 3b 10.30-11.30 uur 

De ouders van de groepen 3 kunnen meer details lezen op de Parro app. 😊 



Jeugdfonds Sport  en Cultuur  
Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen 
met weinig geld. En dat zijn er, vanwege de coronacrisis, steeds meer. Het 
Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een 
sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen.  

Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de 
persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je samenwerken, ontdek je waar 
je goed in bent, maak je nieuwe vrienden en krijg je meer zelfvertrouwen. Is er thuis te weinig 
geld? Dan betaalt het Jeugdfonds de contributie van de sportclub of het lesgeld van de 
cultuurlessen. 

Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is 
er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij zijn er ook voor zzp’ers met te 
weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Het Jeugdfonds betaalt 
voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de 
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. 
 

Hoe werkt het? 
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair.  
    Dit is op Vesterhavet: juf Kim (k.vanweeren@vesterhavet.nl) 
2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag; 
3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is; 
4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie  
    waar je kind op les wil; 
5. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever.  
    Je ontvangt zelf geen geld. 
Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden. 

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox? 
Ga naar samenvoorallekinderen.nl. 

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022. 
De Oudervereniging vraagt ook dit jaar weer een financiële bijdrage van 
u voor de activiteiten die zij organiseert. De hoogte van de ouderbijdrage 
is dit schooljaar vastgesteld op € 62,00 per kind.  
Wij zijn ons bewust van het feit dat wij dit jaar ondanks de Coronacrisis, 
de ouderbijdrage ongewijzigd laten.  

Omdat de situatie omtrent het Coronavirus voor iedereen onduidelijk is, streven wij ernaar om 
onze activiteiten toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Uiteraard kan het zo zijn, gelet op de 
regels opgesteld door het RIVM, dat we dit in aangepaste vorm dienen te doen. Dit kan betekenen 
dat kosten dus mogelijk lager maar ook hoger uitvallen voor een activiteit. Om die reden vragen wij 
u dan ook het bedrag van € 62,00 aan ons over te maken of via een automatisch incasso te laten 
verlopen.  
Let op: heeft u vorig jaar betaald, dan hoeft u dit jaar maar € 31,00 aan ons over te maken.  
Heeft u automatische incasso dan passen wij dit bedrag eenmalig voor u aan. 

Om u een duidelijk beeld te geven van de besteding van uw ouderbijdrage door de 
Oudervereniging treft u hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten. 

• het Sinterklaasfeest 

• het Kerstfeest 

• Pasen, ontbijt op school 

• Diverse culturele uitstapjes 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/


• Diverse sportieve activiteiten 

• Overige activiteiten zoals bijvoorbeeld moeder-/vaderdag  

• Het schoolreisje  
 

Mocht aan het einde van het schooljaar blijken dat wij, gelet op de Coronacrisis, bepaalde zaken 
niet hebben kunnen uitvoeren of dat kosten hoger zijn uitgevallen zullen wij u daarvan op de 
hoogte brengen. In de financiële jaarafsluiting 21/22 zal duidelijk worden om welk bedrag dit 
dan zal gaan. Wij zullen u indien noodzakelijk over informeren.  
Mocht u vragen hebben over de begroting van dit schooljaar of de financiële jaarafsluiting van 
het schooljaar 2020/2021 kunt u hierover vragen stellen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering 
op 27 oktober 2021 om 19.30 uur. 

 
Machtiging (bespaart kosten) 
Om de financiële afwikkeling voor alle partijen makkelijk te laten verlopen, willen wij u 
vriendelijk vragen, indien u dit nog niet gedaan heeft, de machtiging in te vullen en aan 
leerkracht van uw kind af te geven. Dit betekent gemak voor u en u bewijst ons een grote 
dienst. Indien u dit formulier invult gebruiken we zolang uw kind(eren) op school zit(ten) uw 
machtiging. Een machtiging kunt u te allen tijde intrekken of wijzigen. Dit kan schriftelijk of 
telefonisch bij onze penningmeester. Ieder jaar is het incasseren van de ouderbijdrage immers 
een tijdrovende klus.  
Een papieren versie van het formulier is verkrijgbaar bij Lilian Schuurman. 
Wij attenderen u erop dat wij de ouderbijdrage zullen incasseren rond 1 oktober 2021. 

 
Indien u geen gebruik wenst te maken van de machtiging willen wij u vriendelijk verzoeken uw 
ouderbijdrage binnen 14 dagen op onze Rabobankrekening nr. NL52RABO0304309362  
t.n.v. Oudervereniging C.B.S.Vesterhavet te Hoofddorp over te maken.   
Vergeet u niet als betalingskenmerk de naam van uw kind(eren) te vermelden?   
U kunt ook contant betalen bij de directeur, Lilian Schuurman. 

  
Mocht u problemen hebben om de kosten te betalen, laat het ons dan weten. Of meld het bij de 
directeur. 
 
Met vriendelijke groet, 
Quendoline Blüm en de Penningmeester van de Oudervereniging Vesterhavet 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
 
 
 
 
 


