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Agenda
26 september

Hiep hiep hoera!

Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Inloopmoment voor ouders van de groepen 1 t/m 8

24 september
25 september
28 september
30 september

Melvin
Mik
Arda
Serena
Mika
Mees

groep 2
groep 5
groep 7
groep 5
groep 3
groep 5

Mededelingen en verslagen
Inloopochtend voor de ouders van de groepen 1 tot en met 8
Nieuwsgierig wat de kinderen doen tijdens de taal-, reken-, lees- of schrijfles?
Maandag 26 september is er een inloopmoment van 8.30 uur tot ongeveer 8.45 uur.
Tijdens dit moment ziet en ervaart u hoe de kinderen de lessen aangeboden krijgen.
U komt toch ook?
Studiedag
Vandaag was de eerste studiedag voor alle medewerkers.
Het ochtendprogramma stond in het teken van sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen. Dit is één van de speerpunten uit het toezichtskader van de
Onderwijsinspectie.
We hebben met elkaar, onder leiding van Marco Derr (van de KiVa-organisatie),
gesproken over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen als individu en in
groepsverband.
En… hoe wij als school daarvoor KiVa als leidraad gebruiken.
Het is goed om met elkaar te reflecteren op de huidige werkwijze en onze ambities voor de
toekomst vast te stellen.
‘s Middags hebben we ons gericht op muziekonderwijs.
Melissa ’t Hart, oprichtster van Zangexpress, heeft ons
geïnformeerd over de vernieuwde website.
Deze website gebruiken we op Vesterhavet als ondersteuning voor de invulling van de
muzieklessen met betrekking tot zingen.
Na deze uitleg hebben we met elkaar het muziekonderwijs in de verschillende facetten wederom
ervaren door het zelf te doen!
Het is belangrijk om te onthouden dat we zingen om plezier te hebben!
En… dat was duidelijk hoorbaar op deze vrijdagmiddag!

Foto’s en filmpje Vesterhavet
Er is een nieuw wachtwoord aangemaakt om op het besloten gedeelte van de
website in te loggen.
Inlognaam: OudersO
Wachtwoord: het nieuwe wachtwoord heeft u gistermiddag in Parro ontvangen.
Natuurlessen
Wist u dat… juf Anneke gediplomeerd natuurgids is?
Zij verzorgt de natuurlessen bij de groepen 3 tot en met 8.
De natuurlessen sluiten aan bij de thema’s van Vierkeerwijzer.
Deze week heeft zij natuurlessen gegeven aan de groepen 3 en 4.
Het thema waar de leerlingen aan werken in de klas is ‘Mijn lijf’.
Juf Anneke heeft met de kinderen gesproken over het bewegen van je lijf en ze heeft proefjes
gedaan met kijken en voelen. De kinderen hebben o.a. ervaren hoe een tomaat of een mandarijn
voelt, maar ook dat een grijze taart er niet lekker uitziet.
Meer foto’s van deze lessen vindt u in Parro.

Traktaties van leerlingen
Bij een feestje hoort een traktatie!
Kinderen trakteren op school als ze jarig zijn, maar ook
wordt er getrakteerd bij een verhuizing, bij een geboorte
van een broertje of zusje of een andere gelegenheid.
Al met al toch vaker dan ‘een keertje’.
Bedenk dat een traktatie niet groot, duur of ingewikkeld
hoeft te zijn om in de smaak te vallen bij kinderen. Bij
trakteren gaat het om het gezamenlijk genieten van iets
lekkers, als het teveel is eten kinderen het niet op en dat is zonde.
Wij vragen u om daar als ouder rekening mee te houden.
Op internet vindt u vele websites met tips voor originele, gezonde traktaties.
Kijk bijvoorbeeld eens op de website van GezondTrakteren.nl.
Schooltoernooi tafeltennis
Op maandag 17 oktober, dinsdag 18 oktober en woensdag 19 oktober organiseert HTC
(Hoofddorpse Tafeltennis Club) het 44e Tafeltennis basisscholierentoernooi voor
de groepen 5 t/m 8.

Jongens en meisjes spelen een toernooi tegen kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, waarbij
jongens en meiden apart worden ingedeeld.
Er zijn geen teamwedstrijden en er zullen ongeveer 4 wedstrijden gespeeld worden (ongeacht
winst of verlies).
Voor de kinderen uit groep 3 en 4 is er een spellenmiddag, waarbij in verschillende actieve
spelvormen alle onderdelen van tafeltennis aan bod komen.
De data en tijden zijn als volgt:
Maandag 17 oktober --> 09.30 - 13.30 uur meisjes groep 7&8 en jongens groep 7&8
Dinsdag 18 oktober --> 09.30 - 13.30 uur meisjes groep 5&6 en jongens groep 5&6
Woensdag 19 oktober --> 13.00 - 15.00 uur spellenmiddag jongens en meisjes groep 3&4
Lijkt het uw kind leuk om mee te doen aan dit toernooi? Stuur dan een email aan onze
gymleerkracht Sofie, zodat zij de kinderen op de juiste manier kan aanmelden
(s.vanderven@vesterhavet.nl).
Op woensdagmiddag 5 oktober en 12 oktober kan er van 14.00 uur - 14.45 uur of van
15.00 uur - 15.45 uur geoefend worden. Reserveren via bst@htc-hoofddorp.nl.
Noordholland actief (herhaling)
'Noord-Holland Actief' beweegt kinderen en volwassenen
naar al het sportieve aanbod in de provincie Noord-Holland.
Er is aanbod voor iedereen tussen 0 en 100 jaar.
Ben je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou past?
Dan ben je hier aan het juiste adres!
Vorige week hebben alle leerlingen een boekje
meegekregen met een overzicht van alle sportieve en
creatieve activiteiten die voor kinderen en volwassenen
georganiseerd worden.
Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente met als
doel bewegen bij kinderen én volwassenen te stimuleren.
U kunt nog steeds inschrijven.
Meer informatie vindt u in het boekje en op de website
www.noordhollandactief.nl
Ik wens u een fijn weekend toe, Lilian Schuurman

