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Agenda 

20 januari 
29 januari 
 

Createrhavet, ‘s middags onder schooltijd 
Creamoment (handvaardigheid rondom het thema Winter) 

 

Hiep hiep hoera! 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

21 januari 
24 januari 

Adrian 
Sam 

Groep 2 
Groep 8 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Staking op 30 en 31 januari. 
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 
organiseren alle onderwijsvakbonden een tweedaagse 
stakingsactie in het onderwijs. 
De medewerkers van Vesterhavet hebben 
aangegeven niet deel te nemen aan deze 
stakingsactie. 
Dat betekent dat de school op donderdag én 
vrijdag gewoon open is en alle leerlingen verwacht 
worden.  

Vanuit de Sportcommissie: 
Schoolvoetbal 2020 

Ook dit jaar hebben we weer de mogelijkheid 
om deel te nemen aan  
het schoolvoetbal toernooi op de velden van 
S.V Overbos. 
De speeldata zijn woensdag 13 maart 
 t/m woensdag 8 april.  
Bij slecht weer zijn er twee uitwijkdata zijn 15 
en 22 april. 
 
 

Afgelopen dinsdag heeft de gymleerkracht een mailtje gestuurd met de informatie en daarin een 
link om uw zoon of dochter aan te melden voor dit toernooi. 
 
 Let op: je kunt uw zoon of dochter uiterlijk tot en met vandaag aanmelden middels de link 

in de mail. 
 



    
Ter informatie: 
PlusPunt Hoofddorp-Zuidwest verhuisd naar Skagerrak 228 
in Bornholm 

Vanaf 4 november 2019 kunnen bewoners van de 
Hoofddorpse wijken Bornholm, Toolenburg,  
Vrijschot-Noord én Floriande en Overbos terecht op de 
nieuwe locatie in winkelcentrum Skagerhof.  
Dit PlusPunt is van maandag tot en met vrijdag, inclusief de 
donderdagavond, geopend.  

Bewoners kunnen in het PlusPunt terecht met zorgen, vragen en problemen op het gebied van 
welzijn, financiën, wonen, vrijwilligerswerk, formulieren, gezondheid, opvoeding en relatie.  
Een team van sociaal werkers en vrijwilligers van MeerWaarde staat klaar.  
Zij hebben ieder hun specialisatie en kennis van de sociale kaart en activiteiten in de buurt.  
Dit betekent dat zij direct kunnen helpen of kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon of 
instelling.  

Nieuwe openingstijden:  
Maandag: 09:30 - 13:00 uur  
Dinsdag: 09:30 - 13:00 uur  
Woensdag: 12:30 - 16:00 uur  
Donderdag: 12:30 - 16:00 uur + 18:00 - 20:00 uur  
Vrijdag: 09:30 - 13:00 uur  

Contactgegevens:  
Adres: Skagerrak 228, 2133 DW Hoofddorp  
Telefoon: 023 - 569 88 62  
Email: pluspuntzuidwest@meerwaarde.nl  

 

 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   

mailto:pluspuntzuidwest@meerwaarde.nl

