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Agenda 

Maandag 23 mei 
Donderdag 26 mei 
Vrijdag 27 mei  
 
Woensdag 1 juni 

Schoolreis groepen 1 tot en met 7, groep 8 blijft op school  
Hemelvaartsdag (vrije dag voor de leerlingen) 
Leerlingen zijn deze dag ook vrij. 
Geen Vesterpost, volgende Vesterpost verschijnt op vrijdag 3 juni 
Schoolfotograaf 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

21 mei 
27 mei 
1 juni 
2 juni 
3 juni 

Jora 
Sarah 
Maria 
Bas 
Giovanni 

Groep 3A 
Groep 5 
Groep 8 
Groep 6 
Groep 5 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Schoolreisje 
Maandag 23 mei is het zover! De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 
gaan op schoolreis naar… Drievliet!  

Hoe laat vertrekken wij? 
De bussen vertrekken stipt om 9.00 uur! 
De deuren van de school gaan om 8.20 uur open en de leerlingen 
moeten die dag stipt om 8.30 uur binnen zijn om op tijd te kunnen 
vertrekken. Om 15.45 uur zullen de bussen weer vanuit Drievliet terugkeren naar school om daar 
rond 16.30 uur aan te komen. Mochten we vertraging hebben, dan kunt u dat lezen in Parro. 

Wat nemen de leerlingen mee? 
De leerlingen nemen hun 'tien-uur-hapje' en drinken mee in hun eigen rugtas.  
Daarnaast nemen ze ook hun eigen lunch mee. Let erop dat het drinken voldoende is voor de hele 
dag. Natuurlijk mogen de leerlingen ook wat lekkers meenemen. Het is handig om lichte reserve 
kleding in een plasticzak mee te geven i.v.m. water attracties. 

In geval van nood 
U kunt contact opnemen met de school. Er zal iemand aanwezig zijn om de telefoon op te nemen. 
Telefoonnummer Vesterhavet: 023-5611503  

BSO 
Mocht uw zoon/dochter deze dag naar de BSO gaan, wilt u dit dan doorgeven aan de 
groepsleerkracht. Wij gaan er vanuit dat u zelf doorgeeft aan de BSO dat ze opgehaald moeten 
worden bij de bus, bij  verzorgingshuis Bornholm, op het hierboven aangegeven tijdstip.   



Avondvierdaagse 2022  

Helaas gaat de Avondvierdaagse ook dit schooljaar niet door.  
In de jaren 2020 en 2021 ging de Avond4daagse niet door vanwege alle nodige Corona-
maatregelen. 

Onlangs kregen wij te horen dat per 1 april de wandelvereniging 
SteedsVoorwaarts ermee gestopt is.  
De organisatie was met vrijwilligers niet meer rond te krijgen en 
ook het bestuur stopte ermee. Hier is helaas geen vervanging voor 
gevonden en ze konden niet anders dan de vereniging 
beëindigen. De eerder gecommuniceerd Avond4daagse datum in 

juni komt dus te vervallen.  
 
De afgelopen jaren is er wel een wandelvereniging opgezet in Floriande. Vooral gericht op de 
Avond4daagse. Zij hebben hun eigen data en routes. Omdat wij geen school in Floriande zijn, 
hebben we pas deze week de informatie ontvangen. 
We vinden het erg jammer dat we samen met de Oudervereniging het besluit hebben moeten 
nemen om hier als school niet aan deel te nemen. Er is nu te weinig tijd om deze activiteit 
schoolbreed te organiseren.  
Voor volgend schooljaar worden we tijdig op de hoogte gesteld en hebben we weer de 
mogelijkheid om mee te doen. Helaas is het niet mogelijk om individueel deel te nemen aan de 
Avond4daagse van Floriande. 
 
Wilt u met uw zoon of dochter de avondvierdaagse lopen dan kunt u zich inschrijven voor de 
4daagse in Nieuw-Vennep op 7 t/m 10 juni. 
Meer informatie vindt u op https://www.avond4daagse.nl/agenda/avond4daagse-nieuw-vennep 
U kunt zich hier individueel aanmelden. 
 
Createrhavet 
Woensdag 18 mei was de beurt aan groep 3A, 5 en 6 
om op te treden tijdens Createrhavet. 
Uiteraard was meester Rob weer van de partij om de 
liedjes muzikaal te ondersteunen. 
Juf Marijke heeft deze voorstelling weer gezellig 
begeleid. 
De leerlingen van de groep 3A hebben een liedje en 
een dansje gedaan wat te maken had met KiVa. 
Groep 5 heeft het lied Games of nature gezongen en meer verteld over ‘plastic soep’ in de 
oceanen. 
Dat tellen tot en met 10 in vele talen zo verschillend is, hebben de leerlingen van groep 6 ons 
geleerd. De leerlingen hebben onder andere geteld in het Fries, Armeens, Koreaans, Ghanees en 
Turks. Wat leuk om te horen dat het tellen dat we allemaal doen zo verschillend klinkt! 
Een dansje van Liv, Tyra en Ani maakt het optreden voor groep 6 compleet. 
Uiteraard was er weer ruimte voor een gezamenlijk lied tussen door! 
 

Schoolfotograaf 
Op woensdagochtend 1 juni komt de schoolfotograaf portret- en 
groepsfoto’s maken.  
Net als vorig jaar worden de foto’s gemaakt door de fotografen van 
Schoolfoto.nl. 
Er zullen ook dit schooljaar geen broertje-zusjefoto’s gemaakt worden. 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
  

https://www.avond4daagse.nl/agenda/avond4daagse-nieuw-vennep

