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Agenda
Maandag 31 okt. t/m
vrijdag 4 nov.
Maandag 31 oktober
Week van 7 nov.
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Kamp groep 8
Gitaarles groepen 5 en 6
Voortgangsgesprekken met ouders
29 oktober
30 oktober
1 november
3 november

Luca
Faisal
Katie
Fedde
Ids

groep 6
groep 2
groep 7
groep 6
groep 6

Mededelingen en verslagen
Geen nieuwe vloer.
Wat een teleurstelling…
In de herfstvakantie zou de vloer in de aula en gangen vervangen
worden.
De oude vloer is verwijderd, de vloer geëgaliseerd, maar de
nieuwe vloerbedekking kon vanwege kleurverschil in de rollen
niet gelegd worden.
Er is overleg over hoe dit probleem op korte termijn opgelost kan
worden.
Kamp groep 8
Komende week gaat groep 8 op kamp naar Ermelo.
Juf Dorine, juf Carlijn, juf Tessa, de vader van Max en de vader van Romy gaan mee als
begeleiding.

Het wordt... sportief, spannend, leuk, gezellig, veelbelovend, etc.
We wensen ze veel plezier toe en zijn benieuwd naar alle leuke verhalen en belevenissen!
KiVa
Deze week zijn de leerlingen gestart met het derde thema van KiVa.
In de onderbouw staat het thema ‘Wat een fijne groep!’ centraal. Iedereen
maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in
de andere misschien niet.
Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer.
Problemen worden er samen opgelost!
In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar manieren waarmee we kunnen voorkomen
dat er kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat de groep fijn is voor iedereen?

Thema 3 staat voor de bovenbouw in het teken van de communicatie, zowel verbaal als nonverbaal.
Om betekenis te kunnen geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt
de houding en gezichtsuitdrukking van de ander. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe die zich voelt.
De kinderen oefenen met het uitbeelden en herkennen van emoties.
Daarnaast leren ze jij-taal om te zetten in ik- en plustaal en dit toe te passen in verschillende
situaties.
Meer informatie over deze thema’s vindt u op website onder het kopje Ons onderwijs.
Foto’s op de website
Vanaf gisteren kunnen er weer foto’s op de website geplaatst worden.
Dat is fijn, want dat betekent dat we van de verschillende activiteiten foto’s kunnen plaatsen op
het besloten fotogedeelte.
Hoe kunt u de foto's bekijken?
1. Ga naar www.vesterhavet.nl
2. Dan naar het tabblad Ouders
3. Vervolgens naar Ouderinlog
4. U kunt inloggen met gebruikersnaam OudersO en dan het wachtwoord.
Aan het begin van het schooljaar (22 september) is het wachtwoord via de Parro-app naar u
gestuurd.
Creamoment
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 tijdens het
Creamoment gewerkt aan het thema Lampionnen en Herfst.
Dit thema is op verschillende creatieve manieren uitgewerkt.
En de resultaten… kijkt u zelf maar naar het werk van de leerlingen uit de groepen…

Gitaarlessen
De leerlingen van de groepen 5 en 6 zijn maandag gestart met de gitaarlessen.
Ze hebben de eerste les (weer) kennis gemaakt met het instrument en de eerste muziekstukjes
gespeeld. De komende 6 weken hebben zij gitaarles van Pytrik Rot.
Pytrik is werkzaam als muziekdocent bij onder andere Pier K en muziekschool Meer Music.
De leerlingen krijgen een gitaar te leen. Daar spelen ze op tijdens de les, maar ook kunnen ze
thuis het gitaar spelen oefenen.
De gitaar is eigendom van de school, we vragen om met de leengitaar voorzichtig om te gaan.

Inloopochtend dinsdag 25 oktober
Fijn dat u er weer was.
U heeft kijkje kunnen nemen bij de computerles in groep 4, de spellingsles in
groep 5, de spelletjes in groep 1 en 2.
Het volgende inloopmoment is woensdag 30 november van 8.30 uur tot 8.45 uur.
U komt dan toch ook weer?

Algemene Ledenvergadering OV
Afgelopen woensdag was weer de Algemene Ledenvergadering. Een klein aantal ouders had zich
opgegeven. Daarin is hun verteld hoe we het geld vorig schooljaar hebben besteed en hoe we het
budget voor komend schooljaar hebben vastgesteld.

Helaas hebben wij wel al moeten concluderen dat op dit moment 25%
van de ouders nog niet betaald heeft. Dat betekent dat wij goed
moeten kijken hoe we het geld gaan besteden en waarschijnlijk een
aantal activiteiten niet of in afgeslankte vorm kunnen organiseren.
Welke dat zullen zijn, kunnen wij op dit moment nog niet zeggen.
Mocht u de bijdrage nog niet betaald hebben, dan willen wij u
verzoeken deze alsnog te betalen.
U kunt het bedrag overmaken naar 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?
Uiteraard begrijpen we dat er mensen zijn die misschien moeite hebben het bedrag te betalen,
maar meldt u zich dan bij Lilian. Er is altijd iets te regelen.
U vindt het toch ook leuk als de kinderen op schoolreis kunnen gaan!
Wij rekenen op u!
Namens de OV
Quendoline Blüm - voorzitter

Ik wens u een fijn weekend toe, Lilian Schuurman

