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Agenda 

5 t/m 14 oktober 
12 oktober 
12 oktober 
13 oktober 
15 okt. t/m 23 okt. 
26 oktober 

Kinderboekenweek 
Createrhavet (onder schooltijd) 
Vergadering Oudervereniging 
Boekenbal 
Herfstvakantie 
Algemene ledenvergadering van de Oudervereniging 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

7 oktober 
9 oktober 
11 oktober 
14 oktober 
 

Danial 
Saar 
Zayna 
Jayda 
Liam K. 

groep 4B 
groep 5 
groep 2 
groep 5 
groep 5 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Brief GGD: via de media is al bekend gemaakt dat er weer een toename is in het aantal 
Coronabesmettingen. Als bijlage ontvangt u bij deze Vesterpost een brief van de GGD 
over de basisregels die nog steeds gelden en wat te doen bij klachten. 

 
Wil je op mijn feestje komen? 
Hoe leuk is het voor een kind om een feestje te geven als je jarig 
bent! Maar… wat een teleurstelling als jij het kind bent dat niet mag 
komen. 
Omgaan met teleurstellingen hoort erbij, maar vanuit school vinden 
wij het ook belangrijk dat we oog hebben voor de ander. 
We hebben dan ook de afspraak dat leerlingen geen uitnodigingen 
uitdelen in de gang of in de klas. Het uitdelen kan wel voor of na 
schooltijd plaatsvinden.  
Ook is het een idee om de uitnodigingen voor het kinderfeestje persoonlijk langs te brengen.  
Dat kan als extra voordeel hebben dat je als ouder dan ook meteen weet of alle uitgenodigde 
kinderen ook echt kunnen komen en welke afspraken er met de ouders eventueel nog gemaakt 
moeten worden over voedselallergieën, 
etc. Fijn feestje! 
 
Boekenbal  
Donderdag 13 oktober: 
17.00 uur t/m 17.45 uur: groep 1, 2 en 3  
18.30 uur t/m 19.15 uur: groep 4a, 4b en 5  
19.30 uur t/m 20.15 uur: groep 6, 7 en 8  
De kinderen mogen verkleed komen! 



Algemene Ledenvergadering OV  
Inmiddels zijn we alweer een paar weken onderweg en zijn we al weer 
druk bezig met alle voorbereidingen voor het eerste feest, het 
boekenbal.  
Heeft u vragen over de begroting van dit schooljaar of over de 
financiële afsluiting van het vorig schooljaar, dan kunt u hierover 
vragen stellen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 26 oktober 2022 om 20.00 uur.  
U kunt zich aanmelden via email ORvoorzitter@vesterhavet.nl  
Namens de OV Quendoline Blüm - voorzitter 
 
Opening kinderboekenweek 
Hoog bezoek… Frida Vonk, de nicht van Freek Vonk, was aanwezig bij de 
opening van de kinderboekenweek. Zij deelde weetjes over de verschillende 
dieren en planten die aanwezig waren in ons GiGaGroene bos. 
Wist u dat…  

- een vlinder wel een miljoen kleurenschubben op zijn vleugel kan 
hebben 

- een slak wel drie jaar kan slapen 
- een vlieg 30 dagen leeft en per leven 500 eitjes legt. 
- en de kinderboekenweek sinds 1955 een jaarlijks terugkerend evenement is om het lezen 

bij kinderen te stimuleren. 
Frida Vonk vond in het bos ook het boek, juf Carolien heeft het boek Egalus aan de kinderen 
voorgelezen. 
De opening hebben we natuurlijk met elkaar afgesloten met het lied GiGaGroen! 

 

mailto:ORvoorzitter@vesterhavet.nl


Spel van de maand 
Regeltikkertje   
Bepaal met je groepje wat het speelveld is waar je dit 
tikspel gaat spelen en bedenk een plek waar je moet 
staan als je getikt bent.  
Zorg dat het speelveld voor iedereen duidelijk is.  
Er zijn 1 of 2 tikkers (afhankelijk van het aantal kinderen). Bij ongeveer 15 kinderen is er 1 
tikker, bij meer dan 15 kinderen zijn er 2 tikkers. 
De tikker of tikkers bedenken een regel, bijvoorbeeld; tik alleen kinderen met blond haar. 
Niemand weet deze regel, behalve de tikker(s). Als je bent getikt moet je op de afgesproken 
plek gaan staan, bijvoorbeeld bij het hek. De kinderen die af zijn kijken bij elkaar wat de regel 
zou kunnen zijn. Als alle kinderen met die bepaalde regel (dus alle kinderen met blond haar) 
getikt zijn, mag iedereen de regel proberen te raden. Degene die de regel raadt mag de 
volgende ronde de tikker zijn.   
 

Typeles groep 8  
Ook dit schooljaar is typeles onderdeel van  ons ICT-aanbod. 
Het is belangrijk dat kinderen een goede typevaardigheid 
ontwikkelen. Computers zijn immers niet meer weg te 
denken uit het onderwijs. Leerlingen werken steeds meer op 
de computer, zowel in het basisonderwijs als in het 
voortgezet onderwijs.  

We zetten hiervoor het programma TypeWorld in. 
De leerlingen van groep 8 volgen een lesprogramma van 20 weken waarin zij blind leren typen. 
De lessen worden in de klas begeleid door juf Esther en meester Niels. Zij zullen de leerlingen  
motiveren en stimuleren, maar ook controleren op houding en vingerzetting.  
Naast de lessen in de klas is het belangrijk dat de leerlingen ook thuis oefenen.  
Zo worden zij steeds typevaardiger! 
Elke week staat er een eiland met nieuwe vaardigheden 
centraal. Na 20 weken hebben de leerlingen alle eilanden 
van Typeworld aangeboden gekregen en krijgen zij een 
certificaat met het behaalde eindresultaat. 
Gisteren zijn de leerlingen van groep 8 gestart met de 
typecursus.  
Zij hebben kennis gemaakt met het eerste eiland, 
Bobossie. Daar zijn de letters a, j, d en de tekens ; en 
spatie behandeld. Best lastig om alle letters en tekens in 
een vlot tempo goed te typen! 

 
KiVa 
Vorige week zijn we gestart met het tweede thema van KiVa.  
In het thema ‘Gevoelens’ leren de kinderen van de groepen 1 t/m 4 wat 
gevoelens (emoties) zijn. Iedereen heeft de basisemoties wel eens ervaren, 
maar het begrijpen en onder woorden brengen hiervan is nog lastig! Door 

middel van verhaaltjes, spelletjes en oefeningen gaan we hier aan werken. Uiteindelijk leren ze 
gevoelens te herkennen bij zichzelf én anderen.  
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 leren dat iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen.  
In de ene groep voel je je fijn en in de andere misschien niet.   
Soms gedraag je je in een groep anders dan je eigenlijk zou willen. Dit heet groepsdruk.  
Door middel van verschillende oefeningen ervaren jullie kinderen hoe groepsdruk werkt. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed  aan de verschillende rollen in een groep. Welke rol vervul 
jij? Waaraan merk je dat? Meer informatie over dit thema vindt u op de website. 
 



Leuke activiteiten bij peuteropvang Vesterhavet 
1. Samen spelen 

De peuters (2-4 jaar) van peuteropvang Vesterhavet 

spelen bijna iedere dag buiten met de kleuters van groep 

1 en 2. De grote kinderen helpen de kinderen van de 

peutergroep met lopen en rennen op het plein.  

Ook vinden de kleuters het leuk om samen te 

schommelen, te fietsen en te glijden van de glijbaan. 

 

2. Sporten op muziek 

Omdat wij bewegen hoog in het vaandel hebben staan, 

krijgen onze peuters iedere week bezoek van sportspecialist Marnix. Hij geeft sportlessen op 

de peuteropvang. De kinderen vinden zijn lessen ontzettend leuk en doen altijd enthousiast 

mee met de bewegingsactiviteiten op muziek.  

 

3. Werken met thema’s 

Op de peuteropvang werken wij met thema’s. Thema’s zijn leerzaam en zorgen voor 

betrokkenheid. Op dit moment werken we met het thema “mensen, jij en ik”. Heel herkenbaar 

voor de kinderen, want waar zit nou jouw oor, oog, neus of haar? 

Aanmelden 
Heeft u interesse in een plekje in onze peutergroep of kent u een ouder met een peuter die hier 
graag gebruik van wilt maken? We hebben nog een paar plekjes vrij! Klik hier voor de link naar het 
inschrijfformulier. Wist u dat in de meeste gevallen kinderopvangtoeslag of een subsidie vanuit de 
gemeente kunt aanvragen voor de peuteropvang? 
 

Een uitnodiging voor de zwemvierdaagse.  
In de herfstvakantie organiseren de zwemverenigingen ZPCH en  
de Watervrienden de Nationale Zwem4daagse.  
Tijdens de Zwem4daagse zwem je 4 dagen een afstand van 250, 500 of 1.000 
meter per dag. Je kunt zwemmen tussen 18.00 - 20.00 uur. 
Als beloning voor je prestatie krijg je op de laatste dag een echte 
Zwem4daagse-medaille!  

Naast het zwemmen zijn er ook allerlei leuke activiteiten te doen, zoals een kleurwedstrijd en een 
prijsvraag. Oftewel, een leuk evenement dat fun, gezelligheid en uitdaging biedt!  
Deelname kost €7,50. Kijk op de website om je in te schrijven en voor meer 
informatie: www.zpch.zwem4daagse.nl 
 
 
 

https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort?_ga=2.126826317.1796295503.1644309531-1375633260.1626769241
http://www.zpch.zwem4daagse.nl/


Informatie Day a Week School  
Binnen Meer Primair is er sinds enkele jaren een 'Day a Week School' 
opgezet. Vesterhavet heeft zich opgegeven voor mogelijke deelname. 
Juf Cornelie begeleidt de mogelijke deelname bij ons op Vesterhavet.  
Wat houdt Day a Week School in?  
Day a Week School biedt onderwijs voor kinderen met een sterk 
analytisch en creatief denkvermogen, die gemotiveerd zijn om hun tanden te zetten in uitdagende 
denkproblemen. Hiernaast vinden wij het een voorwaarde dat deze kinderen een dag in de week 
op hun thuisschool kunnen missen. Een belangrijk onderscheid tussen Day a Week School en 
andere (bovenschoolse) plusgroepen is onze manier van identificeren en selecteren. Onze 
procedure is oorspronkelijk ontwikkeld in Engeland, maar gedurende de jaren door ons aangepast 
en verder doorontwikkeld. 
De identificatie van de leerlingen wordt grotendeels op de deelnemende scholen uitgevoerd en 
vindt ieder jaar plaats in de periode van september t/m december. Hierbij maken wij gebruik van 
opdrachten en activiteiten (zogenaamde hersenkrakers), waarbij de leerlingen sterk worden 
uitgedaagd. Hierbij wordt er bewust geen gebruik gemaakt van een IQ-test. In principe nemen alle 
kinderen uit de groepen 5 hieraan deel. Bij nieuw aangesloten scholen kan dit anders zijn. 

Naast de resultaten en observaties die bij de hersenkrakers naar voren zijn gekomen wordt ook 
alle reeds bekende en relevante informatie over de leerlingen meegenomen in het 
identificatieproces, zoals kindkenmerken, resultaten uit het LVS en eventueel aanwezige 
informatie vanuit een psychologisch onderzoek . De scholen bepalen zelf welke leerlingen zij 
voordragen aan DWS en vullen voor ieder van deze leerlingen een identificatieformulier in. Op dit 
identificatieformulier komt alle belangrijke en relevante informatie samen. De scholen bespreken 
hun voorgedragen leerlingen met de DWS-coördinator.  

Tijdens dit gesprek wordt er, onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een weloverwogen 
keuze gemaakt in welke kinderen worden geselecteerd voor het Day a Week School programma. 
Uiteraard krijgen de ouders daarna de gelegenheid om toestemming tot deelname te geven, nadat 
zij volledig zijn geïnformeerd over het onderwijsprogramma. 

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://dayaweekschool.nl/ 
 

Een boek! 
Tijdens de Kinderboekenweek worden de nieuwe kinderboeken gepresenteerd! 
Maar ook  in de eerder verschenen boeken staan mooie verhalen. 
Naast dat het leuk is om een boek te kopen en te lezen, kunnen ouders en kinderen ook dit jaar, 
door het kopen van een boek, weer een bijdrage leveren aan de boekencollectie van school. 
Voor elk verkocht kinderboek houdt boekhandel Stevens 20% van het aankoopbedrag apart voor 
onze schoolbieb! 

Hoe gaat het in zijn werk: 

1. Koop een kinderboek in de periode van 5 oktober t/m 16 oktober 2022 
2. Laat het bonnetje achter bij Stevens  
(zij hebben een speciaal laatje voor elke school) 
3. Na de Kinderboekenweek tellen zij alle 
kassabonnen op 
4. De school krijgt dan een waardebon die je in 
2021 kunt gebruiken voor de schoolbieb 
 

Ik wens u een fijn weekend toe,  Lilian Schuurman   
 

https://dayaweekschool.nl/

