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Agenda
Maandag 26 april t/m
vrijdag 7 mei
Vanaf maandag 10 mei
Donderdag 13 mei en
vrijdag 14 mei
Woensdag 19 mei
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei
Hiep hiep hoera!

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Meivakantie
Weer terug naar normale schooltijden (8.30 uur tot 14.30 uur)
Leerlingen vrij in verband met Hemelvaart
Schoolfotograaf!
Leerlingen vrij in verband met Pinksteren
Gewone schooldag, studiedag voor leerkrachten is geannuleerd.
24 april
29 april
2 mei
4 mei
6 mei
7 mei
8 mei
11 mei

Mila
Leo
Elif
Imran
Pieter
Soufyan
Zoë
Milan
Matthijs
Finn
Mart

Groep 2B
Groep 1
Groep 4
Groep 3
Groep 8
Groep 8
Groep 1
Groep 8
Groep 8
Groep 2B
Groep 8

Mededelingen en verslagen
Openingstijden
Na de meivakantie, vanaf maandag 10 mei, gaan we terug naar de normale
schooltijden.
Dat betekent maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur.
Op woensdag zijn de kinderen op school van 8.30 uur tot 12.15 uur.
Ook gaan de gesplitste groepen 7 en 8 weer terug in één klaslokaal.
Groep 6 gaat ook weer terug naar het eigen lokaal.
Juf Marijke en juf Tessa worden dan niet meer ingezet als ondersteuning bij de groepen 7 en 8,
maar kunnen zich richten op de extra begeleiding in alle groepen.
Zolang er nog geen verdere versoepelingen zijn, blijven de groepen met hun leerkrachten nog in
hun eigen ‘bubbel’. De groepen blijven apart in de school en tijdens het buiten spelen.
Zonnepanelen
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij stichting Meer Primair. Vandaar dat zij een
samenwerkingsproject zijn opgestart met NMCX (Centrum voor Duurzaamheid) en de gemeente
Haarlemmermeer gericht op groene energie voor de scholen.

Zonnepanelen zijn duurzaam: ze zetten zonne-energie
om in stroom. Daarvoor hoeft de zon niet fel te
schijnen: ook op een bewolkte dag leveren de panelen
elektriciteit.
In de meivakantie is Vesterhavet aan de beurt voor de
plaatsing van zonnepanelen.
In de week van 3 mei worden er 106 zonnepanelen op
het dak geplaatst worden.
Met deze panelen wekken we straks onze eigen
stroom op en dat zal zorgen voor een flinke besparing op onze energierekening.
De leerlingen zullen na de vakantie meer informatie krijgen over onze nieuwe stroomvoorziening!
Koningsspelen vrijdag 23 april!
Wat een gezellige dag!
Een dag vol met spelletjes en sportieve activiteiten in de klas, op het plein en in de gymzaal.

Schoolfotograaf
Op woensdag 19 mei komt de schoolfotograaf op Vesterhavet.
Dit schooljaar zullen er in de ochtend alleen individuele en groepsfoto’s
gemaakt worden.
De mogelijkheid om een broertje-/zusjefoto te maken komt te vervallen.
Om mogelijke contractkosten die hieraan verbonden zijn te voorkomen, heeft
het bestuur van Meer Primair deze beslissing genomen.

Coronamaatregelen
Binnenkort is het meivakantie…
Voor alle landen geldt op dit ogenblik een rood of oranje reisadvies van de
rijksoverheid. Dit betekent dat reizen naar het buitenland wordt afgeraden.
Het advies is: blijf zoveel mogelijk thuis of in Nederland.
Kinderen die toch naar het buitenland reizen, moeten bij terugkomst tien
dagen in quarantaine. Zo voorkomen we extra besmettingen in de klas.
De gezamenlijke schoolbesturen van de Haarlemmermeer hebben de
afspraak gemaakt dat hun scholen geen thuisonderwijs verzorgen aan kinderen van gezinnen die
terugkomen van vakantie uit een land met een oranje of rood reisadvies.
In een brief van ons bestuur, stichting Meer Primair, is dit besluit toegelicht.
Deze brief heeft u vorige week per mail ontvangen.
Koningsspelen.
Beste ouders,
Vandaag, 23 april, hadden de kinderen de Koningsspelen op school.
De commissie voor de Koningspelen vond het leuk om daarbij een
kleinigheidje te trakteren. Voor elk kind was er een heerlijk ijsje.
Uiteraard geheel in stijl een oranje!
Dit betekent dat het gebudgetteerde deel van de ouderbijdrage voor de Koningsspelen is benut.
Wij hopen u op deze manier een goede inzage te geven van de uitgaven die er van uw
ouderbijdrage gedaan worden. Mocht u vragen hebben kunt u zich uiteraard altijd wenden tot de
voorzitter(s) van de Oudervereniging. (Quendoline (groep 1 en 4), Eva (groep 4 en 6))
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
Beste ouders,
Op 10 maart hadden wij een Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging. In deze
vergadering hebben wij een aantal nieuwe leden mogen voorstellen. Daarnaast hebben wij een
nieuwe voorzitter en penningmeester aangesteld.
Het team:
Voorzitter: Quendoline (groep 1, 4)
Penningmeester: Anna (groep 1)
Algemeen bestuursleden:
Cynthia (groep 2B)
Naomi (groep 2B)
Debbie (groep 3, 5, 7)
Peter (groep 2B)
Eveline (groep 2B)
Eva (groep 4, 6)
Wij zien er naar uit om, samen met andere ouders, te helpen bij de uitvoering van verschillende
leuke activiteiten voor de kinderen!
Via deze weg willen we de ouders die afscheid hebben genomen van het bestuur van de
oudervereniging enorm bedanken voor al hun inzet de afgelopen jaren!
Jullie hebben zoveel liefde en tijd gestoken in het neerzetten van allerlei leuke activiteiten voor
onze kinderen.
Monique, Marion, Mark, Mariëlla en Lennart, jullie zijn toppers!
Ik wens u een fijne meivakantie toe. Lilian Schuurman

