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Agenda
Maandag 18 oktober
tot en met
Vrijdag 22 oktober
Woensdag 27 oktober
Woensdag 27 oktober
Donderdag 28 oktober
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Herfstvakantie

Creamoment met als thema herfst (onder schooltijd)
Let op: geen algemene ledenvergadering Oudervereniging
Inloopmoment voor ouders van groep 1-8 8.30 uur tot 8.45 uur
16 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktber
29 oktober

Emma
Monica
Jackie
Mees
Francisco
Rylie
Liv
Youssef
Skye
Daxx
Elise B.
Donna
Luca

groep 3A
groep 7
groep 4
groep 5
groep 7
groep 2
groep 6
groep 1
groep 5
groep 2
groep 8
groep 3A
groep 5

Mededelingen en verslagen
Inloopmoment voor ouders!
Donderdag 28 oktober bent u van 8.30 uur tot 8.45 uur van harte welkom in de klas
van uw zoon of dochter.
Heeft u meerdere kinderen op school loopt u dan gerust even heen en weer!
Versoepelingen Corona-afspraken (herhaling).
In de vorige Vesterpost heb ik u geïnformeerd over het aanpassen van de afspraken omtrent
ouders in de school nu de Corona-afspraken landelijk versoepeld zijn.
Nu het weer kan, willen we ouders weer de gelegenheid geven om een kijkje in de klas te nemen.
Ik heb ook gemeld dat we de ervaringen die we hebben opgedaan met het zelfstandig naar binnen
gaan van de leerlingen, mee zouden nemen in onze nieuwe afspraken.
De richtlijnen van stichting Meer Primair waren mede richtinggevend voor de afspraken.
Na de herfstvakantie gaan we de volgende afspraken invoeren:
- Maandelijks is er een inloopmoment voor de ouders van de groepen 1 tot en met 4.
Tijdens het inloopmoment kunt u van 8.30 uur tot 8.45 uur een kijkje nemen in de klas en
de start van de les bijwonen. Het inloopmoment zal op wisselende dagen plaatsvinden, zodat
elke ouder in de gelegenheid is om een keer te komen kijken.

- Voor de ouders van de groepen 5 t/m 8 zijn er drie inloopmomenten per jaar.
Het eerste inloopmoment is voor alle groepen op donderdag 28 oktober.
- Ouders van een nieuwe leerling in groep 1 mogen wel mee naar binnen op de dag dat de leerling
start.
- Verder blijven de afspraken zoals ze nu zijn.
Inloopmomenten
Tijd: van 8.30 uur tot 8.45 uur
Datum inloopochtend:
donderdag 28 oktober
dinsdag 23 november
Woensdag 15 december
Dinsdag 18 januari 2022:
Woensdag 2 februari 2022:
Woendag 9 maart 2022:
Woensdag 13 april 2022:
Donderdag 19 mei 2022
Dinsdag 21 juni 2022

Inloop bij de groepen:
groepen 1 tot en met 8
groepen 1 tot en met 4
groepen 1 tot en met 4
groepen 1 tot en met 4
groepen 1 tot en met 8
groepen 1 tot en met 4
groepen 1 tot en met 4
groepen 1 tot en met 4
groepen 1 tot en met 8

Activiteiten Kinderboekenweek.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er verschillende
activiteiten geweest rondom het thema lezen.
•

•

•
•

Boekensushi in groep 6,7 en 8
De boeken zijn ingepakt en de leerlingen
kiezen een boek aan de hand van een zin uit
het boek!
Ouders die kwamen vertellen over hun
beroep. Zo was er een treinmachinist, iemand
die bij de douane werkte, een anesthesioloog,
een beveiliger, een automonteur,
balletjuffrouw en een kapster.
Ouders bedankt!
Groepjes lezen. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben vijf keer voorgelezen aan
leerlingen uit de groepen 1 tot en met 6.
En als afsluiting…. Een spetterend Boekenbal!

(Foto’s van de boekensushi.)

(Foto’s van het voorlezen.)

Spel van de maand november
Juf Sofie introduceert elke maand een nieuwe
spel dat de leerlingen tijdens de pauzes kunnen
spelen. Hierbij het spel van de maand dat ze in
de herfstvakantie lekker buiten kunnen spelen!
Tien tellen in de rimboe
Er is 1 iemand de zoeker. Die staat op een vaste buurt plek. De rest van de groep zegt zijn of
haar naam en gaat zich verstoppen. De zoeker roept het volgende: 10 tellen in de rimboe, 10, 9,
8,7,6,5,4,3,2,1. Als hij/zij bij 1 is gaat de zoeker beginnen moet zoeken, maar de zoeker mag niet
van zijn buurt plek af. Als de zoeker iemand ziet, zegt hij (bijv.); 'Buurt Noah' (de naam van de
gevonden persoon). De gevonden persoon moet bij de buurt plek gaan staan en kan even niet
meer meedoen.
Als de zoeker niemand meer kan vinden, roept hij/zij; 9 tellen in de rimboe, 9,8,7,6,5,4,3,2,1.
Alle kinderen moeten weer rennen naar de buurt plek, hun naam zeggen en opnieuw verstoppen.
De zoeker gaat weer kinderen zoeken en proberen te buurten. De zoeker gaat door tot 8 tellen in
de rimboe, 7,6, enz. tot hij bij 1 is of iedereen tot dat hij/zij iedereen heeft gevonden. Succes!
Createrhavet!
De eerste Createrhavet kon afgelopen woensdag weer plaatsvinden.

En… meester Rob was ook weer aanwezig om de liedjes te begeleiden op de piano. Het was dit
keer de beurt van de groepen 1, 4 en 8 om op te treden.
De leerlingen van groep 4 deden een toneelstuk over beroepen. De leerlingen van groep 1 zongen
het lied ‘Wat je worden wil”.
Groep 8 heeft een presentatie gegeven over het lichaam, het onderwerp van 4xWijzer waar zij de
afgelopen weken aan gewerkt hebben.
Als afwisseling hebben we tussen de optredens gezamenlijk de liedjes gezongen over de Spaanse
stier, Olga uit Rusland en de twee katten uit Katwijk.
Wat was het weer een gezellige voorstelling!

Inloggen op het afgeschermde foto-gedeelte.
Helaas was het de afgelopen weken niet mogelijk om in te loggen op het afgeschermde gedeelte
van de website, het gedeelte waar de foto’s van de verschillende activiteiten geplaatst worden.
De website-bouwer is bezig de storing op te lossen. U ontvangt bericht zodra dit is verholpen is.

Oproep voor ouderlid vanuit stichting Meer Primair.
De identiteitscommissie van Meer Primair is op zoek naar een ouder-lid.
In deze commissie hebben twee ouders, twee leerkrachten, één directeur en een lid van het
college van bestuur zitting. De commissie heeft aandacht voor de levensbeschouwelijke
(RK/PC/Interconfessioneel) identiteit van de scholen van Meer Primair en ziet er op toe dat dit een
prominente plek heeft en behoudt binnen de organisatie.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: levensbeschouwelijk onderwijs, burgerschap en
(religieuze) diversiteit. De commissie heeft een adviserende rol en een klankbordfunctie ten
aanzien van identiteit gerelateerde vraagstukken. Ook heeft zij een ‘aanjaagfunctie’: zij zorgt
ervoor dat het gesprek over de identiteit in brede zin levend blijft op de scholen en ondersteunt
directeuren en leerkrachten hierin door middel van initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn: een
bijdrage leveren aan het organiseren van een Stichtingsbrede studiedag identiteit voor alle
leerkrachten, het meedenken in het project ‘Wat een Verhaal!’ (een Meer Primair project voor
Bijbelverhalen in de klas) en het produceren van een film waarbij alle scholen in beeld brengen hoe
de identiteit vorm krijgt in de praktijk. De commissie wordt extern begeleid door een
onderwijsbegeleider identiteit & levensbeschouwing van Arkade.
Wij zijn op zoek naar een ouder die affiniteit heeft met bovengenoemde thema’s en hieraan
een actieve bijdrage wil leveren in de commissie. Er wordt drie keer per jaar vergaderd op het
bestuurskantoor van Meer Primair in Hoofddorp.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mariska van
Hulzen mariskavanhulzen@gmail.com of Eef Niezing eniezing@meerprimair.nl
We ontvangen je reactie graag vóór 28 oktober. Aansluitend zal een afspraak voor een gesprek
worden gemaakt.

GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
stichting Meer Primair.
Als bijlage ontvangt u de herfsteditie van de nieuwsbrief van de
GMR.

Oudervereniging Vesterhavet
Beste ouders/verzorgers,
Door onvoorziene omstandigheden moeten wij helaas de algemene
ledenvergadering van 27 oktober annuleren.
Wij hopen na de herfstvakantie een nieuwe datum te kunnen inplannen.
Door technische problemen is de automatische incasso helaas wat later
afgeschreven dan gepland. Zou u goed willen controleren of het bedrag is afgeschreven? En mocht
het niet afgeschreven zijn, dan willen wij u verzoeken het bedrag aan ons over te maken.
Mocht u geen automatische incasso hebben afgegeven en nog niet hebben betaald, dan zouden
wij het fijn vinden als u het bedrag naar ons kunt overmaken. Met het geld van de ouderbijdrage
kunnen wij hopelijk dit jaar weer als vanouds alle leuke activiteiten als Sinterklaas, Kerst en
schoolreisje organiseren. Mocht u om wat voor reden de kosten niet kunnen betalen, meldt u zich
dan. Wij kunnen daar vast een oplossing voor vinden.
Uw bijdrage is hard nodig om alles te kunnen blijven organiseren.
Alvast bedankt en onze excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet, Quendoline Blüm, voorzitter OV

Ik wens u een fijne vakantie toe. Lilian Schuurman

