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Agenda 

Woensdag 30 maart 
 
Donderdag 31 maart 

Createrhavet (onder schooltijd) 
Schoolvoetbal meisjes groepen 3/4 en jongens groepen 7/8 
Filmopnames Vesterhavet 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd en  

een fijne dag! 

26 maart 
 
27 maart 
28 maart 
29 maart 
31 maart 
1 april 

Younes 
Kate 
Madalena 
Hanna 
Kya 
Ardith 
Suzanne 

Groep 7 
Groep 5 
Groep 4 
Groep 7 
Groep 5 
Groep 3A 
Groep 8 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Corona 
Afgelopen week was duidelijk dat Corona nog niet weg is.  
Verschillende leerkrachten waren helaas door ziekte geveld. 
Maar… met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat alle groepen gewoon door 
konden draaien. 
Het maakt des te meer duidelijk dat we ook de komende tijd rekening moeten 
houden met mogelijke uitval van leerkrachten en leerlingen.  
 

Filmopname 
Donderdag 31 maart zijn er filmopnames bij ons op school. 
De filmopnames zijn bedoeld voor de realisatie van een korte introductiefilm 
over de school op onze website. Er worden korte filmshots gemaakt van de 
verschillende activiteiten die dagelijks op school plaatsvinden.  
We hopen zo nieuwe ouders een beeld te geven over hoe onderwijs op 
Vesterhavet eruit ziet. 

We weten welke leerlingen niet op beeldmateriaal mogen en zullen daar, net als wij dat doen bij de 
Vesterpost en de fotopagina op de website, rekening mee houden.  
Mocht u bezwaar hebben en is dit nog niet bij ons bekend, wilt u dit dan uiterlijk woensdag 30 
maart kenbaar maken bij de groepsleerkracht. 
 
Nieuwe, tijdelijke leerlingen. 
De gemeente Haarlemmermeer is, met behulp van de onderwijsbesturen, de sportorganisaties en 
de verschillende zorginstanties, een plan aan het opstellen voor (onderwijs)aanbod aan de 
kinderen afkomstig uit Oekraïne. Het plan is om op centrale plekken onderwijs in de Nederlandse 
taal, de eigen taal en sportactiviteiten aan te bieden. Wanneer dit gerealiseerd is en de leerlingen 
daar opgevangen zullen gaan worden is nog niet bekend. Tot die tijd is de afspraak dat de kinderen 
worden opgevangen op de reguliere basisscholen. 
Tot nu toe hebben twee jongens zich aangemeld op Vesterhavet. 



Afgelopen week is Dima gestart in groep 4 en volgende week ontvangen we Igor in groep 1. 
We hopen dat Dima en Igor zich snel fijn zullen voelen bij ons op school. 
 

Vijf dagen lang vijftien minuten leesplezier cadeau! 
We weten allemaal hoe belangrijk leesplezier is.  
Maar hoe krijg je kinderen zover dat ze dat zelf ervaren?  
Goed nieuws!  
Volgende week start de Week van het Leesplezier voor de groepen 
4, 7 en 8. De week erop gaan groep 5 en 6 aan de slag.  
Samen met twee bekende schrijvers gaan de klassen een week  
lang op een luchtige manier ervaren hoe leuk lezen is.  
Vijf dagen lang, vijftien minuten per dag.  

 
Planetarium 
Afgelopen maandag hebben de leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 een bezoek gebracht aan 
het mobiele planetarium. In een opblaasbare koepel hebben de leerlingen gekeken en geluisterd 
naar een interactieve voorstelling over de ruimte. Veel gehoorde kreten waren “Wauw, Oh, etc.”  
Een mooie afsluiting van hun 4XWijzer-project voor de leerlingen van groep 3 en 4 en een 
interessante workshop voor de andere leerlingen. 

 
Hulpactie Oekraïne. 
De eindopbrengst van de flessenactie, aangevuld met donaties,  
is geworden € 514,50. Wat een prachtige opbrengst!  
In overleg met de Oudervereniging wordt dit bedrag besteed aan 
het bieden van hulp aan gezinnen die naar Hoofddorp gevlucht zijn. 
Zij krijgen geld om te kopen wat zij nodig hebben, denk bijvoorbeeld 
aan passende kleding, een schooltas, schoolspullen, etc. Het 

geldbedrag komt dus rechtstreeks terecht bij de mensen die gevlucht zijn uit het oorlogsgebied. 
 



Typediploma, 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 6 hun type-examen gedaan. 
Na 25 lessen hebben alle kinderen hun diploma behaald. 
Naast de lessen op school hebben zij ook thuis geoefend. 
Zij hebben laten zien dat ze een grote typevaardigheid hebben ontwikkeld en ook heel nauwkeurig 
te werk kunnen gaan. 
Applaus voor groep 6! 

 
 
GGDFlits Doe mee met de Kindermonitor! 
Op 3 maart kreeg een grote groep ouders in de regio 
Kennemerland een uitnodiging voor de Kindermonitor. Dit is 
een groot onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de 
gezondheid, welzijn en leefstijl van 0 t/m 11-jarige kinderen.  
Ben jij een van de ouders die een uitnodigingsbrief heeft ontvangen?  
Log dan in met je persoonlijke code en vul de online vragenlijst in. Invullen kan tot 15 Mei 2022  
De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten, opvoeding en meer.  
Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de kinderen in de regio, is het belangrijk dat 
zoveel mogelijk ouders mee doen.  
 
Waarom meedoen?  
Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties kunnen met de resultaten van het onderzoek beter 
bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld meer speelplekken in de 
buurt of extra opvoedspreekuren.  
 
Meer informatie? 
Kijk op www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor voor meer informatie. Bekijk hier een kort filmpje 
over het onderzoek.  
 

 

Ik wens u een fijn weekend. Lilian Schuurman  
 

http://www.startvragenlijst.nl/ggd
http://www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor
https://youtu.be/IFRlo6_lK2g

