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Agenda 

Maandag 11 mei 
Donderdag 21 mei 
en vrijdag 22 mei 
 

Vesterhavet is weer gedeeltelijk open gegaan! 
Hemelvaartsdag en de dag na Hemelvaartsdag zijn beide vrije dagen. 
 

 

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

18 mei 
19 mei 
20 mei 
21 mei 
27 mei 

Joël 
Jesse 
Esmee 
Jora 
Sarah 

Groep 1A 
Groep 3 
Groep 3 
Groep 1A 
Groep 3 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Vesterpost  
In verband met de Hemelvaart ontvangt u volgende week geen Vesterpost. 
De volgende Vesterpost (Vesterpost 34) ontvangt u op vrijdag 29 mei 2020. 
 
Studiedag 2 juni 
Dinsdag 2 juni was er een studiedag gepland voor de leerkrachten.  
Deze studiedag komt te vervallen.  Dat betekent dat de leerlingen die dag of op 
school zijn of een thuiswerkdag hebben. 
We weten nog niet hoe de situatie na 1 juni zal zijn. Of de gedeeltelijke 
openstelling verlengd zal worden of dat er andere richtlijnen komen vanuit het 
kabinet. Zodra we hier meer over weten, wordt u geinformeerd. 
 

Opvang leerlingen: denkt u er nog even aan om uw zoon of dochter op te geven voor 
de opvang?  
Afspraken: Graag uw aandacht blijven houden voor de afspraken over het brengen 

                         en ophalen/weggaan van de leerlingen. Gebruik de juiste hekken bij de pleinen! 
 
Gedeeltelijke openstelling 
Maandag 11 mei waren we er klaar voor! De school ging weer open! 

Niet voor alle kinderen tegelijk, maar voor de helft van de groep. 
Best spannend voor de kinderen, de ouders én de leerkrachten. 
De school heeft de nodige aanpassingen gedaan, denk hierbij aan handgel-dispencers bij de 
deuren, papieren wegwerphanddoekjes, extra zeeppompjes en voor als het nodig is mondkapjes 
en handschoenen.  
Maar ook afspraken over bijvoorbeeld welke ingang, hoe laat pauze en buiten spelen en 
gymnastiek. Maar… het verliep afgelopen week prima. 



Het was wel weer even wennen, de kinderen zaten in de klas en deden met de juf de verschillende 
lessen. Met name de instructie was belangrijk op de dagen dat de leerlingen op school waren. 
Daarnaast zijn de leerkrachten nog bereikbaar voor vragen van de kinderen die thuis werken. 
De komende drie weken gaat het ons, ouders, kinderen en leerkrachten, zo lukken. 

Ouders bedankt voor jullie medewerking!   
 

 

 
 
 

 
 

    
Foto’s van de afgelopen week: duidelijke ingangen voor de groepen, Sil en Lis coronaproof, juf 
Marijke in gesprek met een leerling, halve groepjes, handen wassen en gebruik van de handgel. 
 



Maar ook buiten gymmen, omdat de gymzalen nog niet gebruikt mogen worden. 

 
 
Hemelvaart. Wat houdt dat in?  
Met Pasen wordt herdacht dat Jezus uit het graf is opgestaan en de dood 
heeft overwonnen. 
Hoe weten we zo zeker dat Hij is opgestaan? Dat weten we uit het 
periode na zijn opstanding uit het graf en voor zijn hemelvaart. 
In die veertig dagen is Jezus aan heel veel van zijn volgelingen 
verschenen. Hij heeft hen onderwijs gegeven en daarbij het bewijs 
geleverd dat hij echt is opgestaan uit de dood. 
Met dat onderwijs en dat bewijs “We hebben hem gezien!” gaan zij met 
Pinksteren de wereld in.  
Waaraan denken wij op Hemelvaart? 
Jezus was veertig dagen na zijn opstanding uit de dood met zijn disipelen 
op de Olijfberg bij Jeruzalem. Toen Jezus hen alles had verteld wat ze moesten weten, gaf hij hen 
zijn laatste opdracht mee. Voordat ze namelijk met de goede boodschap over Jezus de wereld in 
zouden trekken, moesten ze eerst in Jeruzalem wachten op de komst van de Heilige Geest 
(Pinksteren). 
Daarna zegende Jezus zijn discipelen en werd hij voor hun ogen losgemaakt van de aarde, waarnaar 
hij opsteeg naar de hemel. Ze bleven hem nakijken, totdat een wolk hem aan hun ogen onttrok. 
Twee engelen kwamen bij hen en vertelden aan hen dat Jezus terug zal komen. Daarna vertrokken 
de discipelen naar Jeruzalem, zoals Jezus hen had gezegd. 
 
Bibliotheek 
De bibliotheek mag weer open! Vanaf maandag 18 mei zijn de bibliotheek Hoofddorp-Centrum en 
Hoofddorp-Floriande dagelijks geopend van 13.00 uyur tot 17.00 uur (m.u.v. zondag) 
Door alle aanpassingen is het allemaal wel een beetje anders dan ‘normaal’, zij vragen hiervoor uw 
begrip. 
 
Webinar: ‘Help een puber in huis!’ van CJG Haarlemmermeer. 
Wil jij graag inspiratie om de coronatijd met je puber én daarna zo goed mogelijk door te komen? 
Doe dan mee met ons gratis webinar ‘Help, een puber in huis!’ op maandag 18 mei 2020. 
Een puber in huis… Dat is voor velen normaal gesproken al best een uitdaging! Naast grappig en lief 
kunnen pubers namelijk ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Aan de ouder om 
daar zo goed mogelijk op in te spelen en dat valt niet altijd mee.  
Voor informatie ga naar https://www.cjghaarlemmermeer.nl/webinar-help-een-puber-in-huis/ 
 

Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman   

https://www.cjghaarlemmermeer.nl/webinar-help-een-puber-in-huis/

