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Agenda 

Maandag 14 februari 
Woensdag 16 februari 
Vrijdag 18 februari  
Vrijdag 18 februari 
Maandag 21 febr. t/m 
vrijdag 25 februari 

Keyboardles groepen 7 en 8 
Createrhavet, helaas kan dit nog niet plaatsvinden 
Sloffendag! 
ICT-les ‘Unplugged’ voor groep 1 
Voorjaarsvakantie 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

13 februari 
15 februari 
16 februari 
17 februari 
 

Ishani 
Shaun 
Soul 
Sherra 

groep 6 
groep 8 
groep 8 
groep 8 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Sloffendag 
Nog even een gekkigheidje op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie! 
Vrijdag 18 februari houden we sloffendag. Een dagje waarin we relaxed, als 
voorbereiding op de vakantie, onze sloffen op school aan hebben. De kinderen 
mogen dus die dag hun sloffen mee naar school nemen. 
 

Opening peuteropvang Vesterhavet 
Leuk nieuws: wij gaan uitbreiden! Per 28 februari start er binnen 
onze basisschool een peuteropvang voor kinderen van 2 – 4 jaar. 
Deze peutergroep wordt uitgevoerd door Stichting Kinderopvang 
Haarlemmermeer. Peuters bereiden zich hier spelenderwijs voor op 

de kleuterklas. Met de opening van de peutergroep kunnen alle kinderen van 2 – 13 jaar bij ons 
terecht.  Met dit aanbod versoepelen we de overgang voor peuters naar de basisschool.  
 
Op de peuteropvang (voorheen ook wel peuterspeelzaal genoemd) komen kinderen één of 
meerdere halve dagen per week spelen. Peuters zijn ontzettend leergierig, nieuwsgierig en hebben 
een rijke fantasie. Daardoor proberen ze makkelijker nieuwe dingen en leren ze als een speer. 
Taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de peuteropvang. De peutergroep krijgt een eigen 
ruimte direct naast groep 1, zo maken peuters alvast kennis met de omgeving als ze straks naar 
school gaan. Peuteropvang Vesterhavet is op doordeweekse dagen geopend van 08.00 – 12.00 uur. 
Benieuwd welke pedagogisch medewerkers werken op peuteropvang Vesterhavet? In de volgende 
nieuwsbrief stellen zij zich voor. 
 
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 

https://kinderopvanghaarlemmermeer.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort?_ga=2.126826317.1796295503.1644309531-1375633260.1626769241


inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Koren, 
e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl, leidinggevende peuteropvang Vesterhavet.  
 
Kinderopvangtoeslag 
Wist u dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen voor de peuteropvang? Heeft u geen recht op 
kinderopvangtoeslag, omdat u of uw partner niet werkt? Dan subsidieert gemeente 
Haarlemmermeer in veel gevallen de peuteropvang. 
 
Kleutermusical Maya de Bij. 
Vorige week heeft u in de Vesterpost kunnen lezen dat de kleuters hun lessenserie ‘Maya de Bij’ 
hebben afgesloten met de opvoering van hun musical. 
De kleuters hebben tijdens de lessenserie de liedjes ingestudeerd en de dansjes geoefend. 
Met als resultaat… een zwerm vrolijke bijtjes die op de maat van de muziek hun liedjes en dansjes 
uitvoerden. Wat een prachtig gezicht!  
De filmopnames worden op een later moment met  de ouders gedeeld. 

 
Scratchles 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben hun 
lessenserie met het werken met Scratch afgerond. 
De leerlingen hebben van juf Esther en meester Niels 
tijdens de lessen geleerd hoe Scratch werkt en wat je er 
allemaal mee kunt doen. 
Als eindopdracht hebben de leerlingen de opdracht 
gekregen om zelf een situatie te maken met als thema 
‘de Ruimte’. Daar wisten de leerlingen best al veel van, 
want dit thema staat ook centraal bij VierKeerWijzer. 

mailto:e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl


Met als resultaat mooie ruimtefilmpjes, waarin de leerlingen 
konden laten zien wat zij allemaal geleerd hebben rondom 
programmeren. 
De leerlingen van deze groepen kunnen thuis nog verder met 
Scratch Junior.  
 
Op de tablet of de telefoon kun je dit programma downloaden 
uit de app-store. Voor Windows of Apple-IOS is er een speciale 
versie. Voor meer informatie zie de website: scratchjr.org 
 
 

 
Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 
Vorige week vrijdag heeft u een brief ontvangen over de betaling van de 
vrijwillige ouderbijdrage. 
Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, hebben we als school deze gelden wel 
nodig voor de organisatie van de verschillende activiteiten. 

 
Aan het begin van het schooljaar bent u geïnformeerd over de wijziging in het bedrag.  
Als u vorig schooljaar het gehele bedrag heeft betaald, betaalt u dit jaar 31 euro per leerling. 
Deze eenmalige aanpassing is afgesproken, omdat een aantal activiteiten vorig jaar, in een andere 
vorm, of niet uitgevoerd konden worden, denk hierbij aan het schoolreisje. 
De komende maanden hopen we de geplande activiteiten te kunnen uitvoeren, maar….. daar 
hebben we wel uw bijdrage voor nodig. 
Heeft u dit schooljaar nog niet betaald? Wilt u dan het bedrag van 31 euro per leerling onder 
vermelding van de naam van uw kind overmaken op rekening nr. NL52RABO 0304 3093 62  
t.n.v. Oudervereniging CBS Vesterhavet te Hoofddorp.   
Heeft u vorig schooljaar niet betaald, dan vragen we een bijdrage van 62 euro per leerling.  
Dit is het vastgestelde jaarbedrag, het bedrag wat normaal per leerling gevraagd wordt. 
Nogmaals dank en nu hopen dat de maatregelen het toestaan om de leuke activiteiten weer voor 
de leerlingen te kunnen organiseren! 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
 
 
 


