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Agenda 

Dinsdag 30 juni 
Woensdag 1 juli 
Donderdag 2 juli  
Vrijdag 3 juli 

Afscheidsfeest groep 8. 
De leerlingen ontvangen hun rapport. 
Kennismakingsmoment met de nieuwe juf en laatste schooldag. 
Vrije dag voor de leerlingen en zomervakantie tot en met 16 augustus. 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 

1 juli 
 
3 juli 

Lisanne 
Beaudine 
Angelique 

Groep 2 
Groep 6 
Groep 1A 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Kindje geboren! 
Zondag 21 juni is juf Maaike bevallen van een prachtige dochter.  
Ze heet Loua. 
Het gaat goed met Loua en juf Maaike. 
Na de zomervakantie komt juf Maaike met Loua langs en kunnen we haar 
bewonderen. 
 
 

Bijna zomervakantie! 
De laatste week van een bijzonder schooljaar. 
Wie had kunnen bedenkten dat de scholen vanaf 16 maart volledig 
dicht zouden gaan en vanaf 16 mei weer geleidelijk opengesteld 
zouden worden met een aanpassing in activiteiten.  
Geen eindejaarsfeest, een ander afscheid met groep 8, andere invulling 
van de juffendag, etc. 
De activiteiten in deze laatste weken zijn anders, maar daarom niet minder gezellig! 
Hoe de situatie na de zomervakantie is, weten we natuurlijk nog niet.  
Vanuit school organiseren wij het komend schooljaar zoals andere jaren. Dat betekent dat alle 
activiteiten worden ingepland. Uiteraard wel, daar waar mogelijk, opgeschoven in het schooljaar. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld de schoolfotograaf, schoolreisje. Deze activiteiten zullen nu niet aan 
het begin van het schoojaar plaatsvinden. 
Na de zomervakantie ontvangt u een gedrukt exemplaar van de jaarkalender.  
Op de website van de school vindt u ook de jaarkalender van komend schooljaar. 
 
Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021 
De studiedagen van de leerkrachten zijn gepland op: 
Vrijdag 2 oktober 2020 
Maandag 16 november 2020 



Vrijdag 19 februari 2021 
Woensdag 17 maart 2021 
Dinsdag 25 mei 2021 
Vrijdag 9 juli 2021 
 
Het vakantierooster is: 
Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020 
Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 03 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 
Goede vrijdag  02 april 2021 
Pasen   03 april 2021 t/m 05 april 2021 
Koningsdag   27 april 2021 
Meivakantie  26 april 2021 t/m 09 mei 2021 
Hemelvaart  13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
Pinksteren  22 mei 2021 t/m 24 mei 2021 
Zomervakantie            10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021 

Medezeggenschapsraad stemt in met financiële plannen oudervereniging  
De MR kwam op 25 juni (voor het laatst dit schooljaar) bijeen om lopende 
schoolzaken te bespreken. Daarbij werd goedkeuring verleend aan de 
begroting van de Oudervereniging (OV) voor komend schooljaar.  
Daarnaast had de OV volgens de MR een afdoende onderbouwing voor de 
ov-uitgaven van afgelopen jaar (winst-verlies), waardoor er onder beide 
documenten een handtekening kon. Tevens stemde de MR in met het voorstel van de 
oudervereniging dat een deel van het commissie-geld dat over is van vorig jaar, wordt geïnvesteerd 
in boeken voor de schoolbibliotheek. Omdat de leerlingen van groep 8 hier niet meer van kunnen 
profiteren stemde de MR in met het voorstel hun deel van de ouderbijdrage extra te investeren in 
het slotevenement van groep 8 op school. De samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR) 
ziet er volgend schooljaar overigens iets anders uit door het vertrek van Louki Visser. Namens de 
leerkrachten zal Carolien Huizing haar plek innemen. Johan van Malsen aanvaardt namens de 
ouders een tweede termijn, nadat een oproep in de Vesterpost geen nieuwe kandidaten 
opleverde. 

Bibliotheek Haarlemmermeer. 
Als bijlage bij deze Vesterpost ontvangt u informatie vanuit de Bibliotheek Haarlemmermeer. 
De informatie omvat een mooie lijst met boeken die u kunt inzetten voor het zelf lezen van uw 
zoon of dochter of om voor te lezen. Om niet achteruit te gaan in leesniveau, is het belangrijk dat 
de kinderen blijven lezen gedurende de zomervakantie. Deze leuke boeken zullen de kinderen met 
plezier lezen. Zie voor de leesuggesties de bijlage. 
 
Sportaanbod. 
Zomervakantie boordevol sport en spel 

Bezorg jouw kind een geweldige zomer met wekelijkse sport en spel bij 
jou in de buurt. Team Sportservice organiseert verschillende activiteiten 
voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar, zoals een Spelletjes 
Parcours, Expeditie Robinson, Archery Tag en de Sportvierdaagse. Inschrijven is verplicht. Zo 
garanderen we de veiligheid en voldoen we aan de coronarichtlijnen. Er is beperkt plek, vol = vol.  
Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op via mail of 023-205 55 00. 
Vriendelijke groet, Sanne Kouters 
T 023 – 205 55 10 (afwezig op woensdag) 
E skouters@teamsportservice.nl 

https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/evenementen/kinderen/spelletjesparcours-voor-kleuters-13-07-2020/
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/evenementen/kinderen/spelletjesparcours-voor-kleuters-13-07-2020/
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/evenementen/kinderen/expeditie-robinson-voor-6-t-m-12-jaar-27-07-2020/
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/evenementen/kinderen/archery-tag-voor-6-t-m-12-jaar-13-07-2020/
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/evenementen/kinderen/sportvierdaagse-voor-6-t-m-14-jaar-03-08-2020/
mailto:skouters@teamsportservice.nl


  
Beste ouders en leerlingen 
Sinds een paar weken mag iedereen weer lekker buiten 
sporten.  Misschien kun je nog niet trainen omdat jouw vereniging nog 
niet gestart is? 
Misschien ben je geen lid (meer) van een sportvereniging en ben je op 
zoek naar een andere sport? Of misschien vind je het gewoon leuk om 
eens iets anders te proberen?  
Op het nieuwe platform veiligsporten.nu staan allemaal leuke sporten die je kunt proberen. 
Je maakt eenmalig een gratis account aan en vervolgens kun je inschrijven voor zoveel sporten als 
je maar wilt. Soms wordt er een kleine vergoeding gevraagd, maar meestal is het gratis. Wat denk 
je van capoeira, dansen, basketbal, skeeleren, rugby of turnen?  Er wordt regelmatig nieuw 
sportaanbod op de site geplaatst. 
 Ga je dit jaar niet op zomervakantie? Ook alle (sport)activiteiten die in de vakantie plaatsvinden 
zullen via veiligsporten.nu aangeboden worden. 
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Team Sportservice via JSP@teamsportservice.nl 
  

Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman   

https://www.veiligsporten.nu/home-veilig-sporten
https://www.veiligsporten.nu/home-veilig-sporten
mailto:JSP@teamsportservice.nl

