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Agenda 

30 september tot en 
met 11 oktober 
Vrijdag 2 oktober  

Opening Kinderboekenweek 
 
Studiedag stichting Meer Primair. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

27 september 
28 september 
29 september 
30 september 
2 oktober 
 

Anna 
Arda 
Jurre 
Mees 
Vanity 

Groep 8 
Groep 5 
Groep 7 
Groep 3 
Groep 3 

  

Mededelingen en verslagen 

Studiedag 
Vrijdag 2 oktober is er een studiedag voor de leerkrachten. 
De leerlingen zijn deze dag vrij! 

 
Geen Boekenbal! 
Helaas gaat het Boekenbal niet door! 
 
Kinderboekenweek 

Wel hebben we aanstaande woensdag 30 september, onder 
schooltijd,  een feestelijke opening van de Kinderboekenweek. 
De kinderen mogen deze ochtend verkleed op school komen, 
natuurlijk passend bij het thema van de Kinderboekenweek ‘En 
toen...’ 
 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd.  
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld 

van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of 
kom van alles te weten over de Oudheid. Verken alle werelden van toen door het lezen van 
boeken! 
Maar… maak ook gebruik van de tijdmachine om andere tijden te ontdekken! 
 
Woensdag 30 september openen we de Kinderboekenweek en zullen we tot de herfstvakantie, met 
behulp van het thema, extra aandacht besteden aan het lezen van boeken! 
Wilt u bij uw zoon of dochter het lezen stimuleren door een boek aan te schaffen? 



Als u een boek koopt bij boekhandel 
Stevens en zegt dat u van Vesterhavet 
bent, gaat 20% van de aanschafprijs naar 
de school.  
Dit geld kunnen wij dan weer besteden 
aan de aanschaf van nieuwe biebboeken! 
 
 
 

Coronamaatregelen. 
We horen het in de media. Het aantal mensen met Corona loopt weer op! 
Om ervoor te zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan, is het belangrijk dat we ons 
blijven houden aan de Coronamaatregelen!  
Want op het moment dat er in de groepen een melding is van Corona, zal dat betekenen dat 
leerkrachten thuis moeten blijven en dat er klassen naar huis worden gestuurd. 
 
Het is altijd mogelijk dat iemand Corona krijgt, je weet namelijk niet altijd waar en van wie je het 
meeneemt.  
Maar we kunnen besmetting wel met elkaar proberen te voorkomen! 
Daarom verzoek ik u de afspraken na te leven: 

- Houd onderling voldoende afstand bij de hekken.  
- Gebruik het hek horende bij de groep en verlaat via dat hek ook weer het plein. Loop niet 

dwars over het schoolplein van het kleuterplein naar het hek van de groepen 3/4. 
- Geef, bij contact met school, duidelijk aan wat de gezondheidstoestand is van de 

gezinsleden. Bij twijfel volg dan de richtlijnen op van het RIVM of bel school. 
- Ouders mogen de school niet in. 
- Kleuterouders brengen hun zoon/dochter op het plein en staan langs de rand bij de 

bossages. Loop niet naar de leerkrachten toe. 
 
We zien dat de afspraken minder nageleefd worden.  
Het is belangrijk dat we dit doen, voor de gezondheid van de leerkrachten, de leerlingen en uw 
eigen gezondheid, 
 
Wel of geen thuiswerk? 
Dagelijks krijgen we de vraag of er huiswerk beschikbaar is voor kinderen die thuis zijn. 
We hebben daar als school de volgende afspraak over gemaakt: 

- Als kinderen ziek zijn, wordt er geen werk gegeven door de leerkracht. Ze zijn immers ziek! 
- Als kinderen thuis moeten blijven, vanwege ziekteverschijnselen bij gezinsleden, kan er 

huiswerk worden opgehaald. 
Als gezinsleden Corona hebben, kunt u dat niet zelf ophalen. Het hele gezin is immers in 
quarantaine.  
Wel kunt u iemand regelen die bereid is om het werk op te halen van school. 
De leerkracht zal per mail het huiswerk dan doorgeven. 

 
 
JINC-stage groepen 7 en 8 
Als je niet weet wat er te koop is, kan je ook niet kiezen. Klinkt logisch, maar 
voor veel jongeren gaat die wijsheid niet op. Ze moeten namelijk wél kiezen. 
Ook als ze geen idee hebben wat ze kunnen en willen worden. 

Daarom organiseert JINC twee keer per jaar het project Bliksemstage. Leerlingen van de 
basisschool ontdekken daarbij wat voor sectoren en beroepen er bestaan. Op die manier zorgen ze 
ervoor dat kinderen hun horizon verbreden.  



Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen en ontdekken ze welk werk bij hun 
talenten past. 
 

Vanwege de Corona-tijd konden de leerlingen uit de groepen 7 en 8 de verschillende bedrijven niet 
bezoeken. Maar met behulp van de JINC-box konden zij wel kennis maken met activiteiten horende 
bij verschillende beroepen. De leerlingen hebben met elkaar de verschillende opdrachten met 
betrekking tot Zorg en Techniek gedaan. 
 

Feestelijk openingsweekend Fort van Hoofddorp.  
Stichting Fort van Hoofddorp heeft de afgelopen jaren hard 
gewerkt om het Fort van Hoofddorp open te kunnen stellen voor 
het publiek, terug te geven aan de Haarlemmermeerders en 
beleefbaar en toegankelijk te maken voor jong en oud.  
Om het openingsweekend van 26 en 27 september extra feestelijk 
te kleuren, is er aan de leerlingen van de scholen in en om 
Hoofddorp gevraagd om de Fort van Hoofddorp kleurplaat zo mooi 
mogelijk in te kleuren. Omdat er zo veel kinderen aan de wedstrijd 
hebben meegedaan, zijn er twee winnende klassen gekozen:  

Groep 4B van de OBS Optimist, en groep 6 van CBS Vesterhavet.  
Groep 6 heeft als prijs een rondleiding en een voorstelling 
gekregen.  
De leerlingen ontdekten met de rondleiding als allereerste 
deze verborgen schat: het Fort van Hoofddorp!!  
Het bezoek van de leerlingen was tevens de aftrap van het 
door Stichting Fort van Hoofddorp ontwikkelde educatieve 
belevingsconcept, waarin vragen over wie ben ik in relatie 
tot waar ik opgroei, wat vertelt en leert mijn omgeving me, 
en hoe vormt dat me centraal, staan en waarop leerlingen 
de antwoorden zelf gaan ontdekken.  
Dit is gevat in het Fortkwartet: LEREN, PROEVEN, DOEN&SPELEN en KIJKEN.  

 Leren met Officier Leeghwater en elk detail te weten komen van dit imposante gebouw, 
over hefschietkoepels en de keelkazemat.  

 Proeven met Kokkin Ans, hoe leefden de soldaten in die tijd, wat hadden ze aan en wat voor 
voedsel konden ze maken, welke dieren leven er eigenlijk op het forteiland? 

 Doen&Spelen met Maatje, het fort van al zijn avontuurlijke kanten leren kennen.  

 Kijken je laten inspireren of zelf het podium pakken in het Openluchttheater.  
De personages ‘Leeghwater, Ans en Maatje’ 
waren in de kleurplaat terug te vinden. Zij 
zijn de rode draad als we het historische 
verhaal van dit UNESCO Wereld Erfgoed 
door de leerlingen laten beleven en 
ontdekken.  
Het Fort van Hoofddorp kun je vanaf 26 
september, na aanmelding (conform de 
RIVM richtlijnen) bezoeken.  
Kijk op www.fortvanhoofddorp.nl voor de 
agenda van de komende tijd.  
 
 

  
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   

https://www.jinc.nl/ons-werk/projecten/

