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Agenda
13 april
16 april
17 april
18 april
19 april
20 april
20 april
24 april
26 april
27 april

Terra Nova groep 6
OV vergadering
eindtoets IEP groep 8
eindtoets IEP groep 8
(nacht) fietsen voor KWF
Koningspelen groep 1 t/m
5, sponsorloop 1 t/m 4
Terra Nova groep 8
Createrhavet
kijkavond project (17.3019.00)
vrij, Koningsdag

Wist u dat?
-Er in de vorige Vesterpost stond dat
groep 4 van Gogh ging behandelen
maar dat dit de kunstenaar Kadinsky is
geworden?
- Iedere groep al met onze kunstenaar
André aan het werk is geweest en dat er
schitterende kunstwerken worden
gemaakt?

- De communicatie rondom de inhaal
voetbalwedstrijden voor de groepen 7
en 8 zeer slecht was en dat het daarom
bijna mis ging voor deze groepen? Wij
zullen de organisatie vragen beter te
communiceren als het inhaaldagen
betreft en bieden onze excuses aan voor
de slechte (en late) communicatie. Fijn
dat het vrijwel iedereen gelukt is toch
aanwezig te zijn!
- Groep 8 bij het Lentefeest is geweest
van het Kaj Munk college? Zij hadden
een geslaagde middag.

Schooltijden
Zoals u in de brief heeft kunnen lezen gaan
we na de zomervakantie starten met een
continurooster waarbij de leerlingen tussen de
middag met de leerkracht eten en om 14.30
uur uit zijn. De woensdagmiddag blijft een
vrije middag.
79% van de ouders heeft in de
ouderraadpleging aangegeven hier een
voorkeur voor te hebben waardoor de
beslissing makkelijker werd.
We hebben tijdens de informatieavond
gevraagd of er behoefte was aan een
oefenweek en ook in de vragenlijst is hier
naar gevraagd. De antwoorden hierop waren
divers. Een deel van de ouders wilde dit wel
en een deel niet. Vanwege het verschil in
mening hebben we zowel in de
schooltijdencommissie als in de MR besloten
een oefenweek achterwege te laten. Mede
omdat dit succesvoller is als we twee totaal
verschillende modellen hadden uitgeprobeerd.
Nu was er een bestaand TSO model (dat niet
uitgeprobeerd hoeft te worden) en een nieuw
model.

Tevredenheidsonderzoek
Wilt u zo vriendelijk zijn om het
tevredenheidsonderzoek deze week in te
vullen? U doet ons er een groot plezier mee
als u dat doet!

Sponsorloop
Volgende week gaan de leerlingen van groep
5, 6 ,7 en 8 ieder een kwartier op de
hometrainer om zo veel mogelijk kilometers
te rijden voor het KWF. Zij moeten hiervoor

sponsors zoeken die hen willen betalen voor
iedere kilometer die zij fietsen (of een
eindbedrag zodat de sponsors weten waar ze
aan toe zijn). De leerlingen van de groepen 1,
2, 3 en 4 gaan op vrijdag een sponsorloop
doen. Ook zij moeten zo veel mogelijk
sponsors zoeken die hen voor elk rondje
willen betalen (of eindbedrag). De leerlingen
hebben voor Pasen een intekenlijst mee
gekregen. Deze moet ingevuld op maandag 16
april worden ingeleverd voor de groepen 5
t/m 8. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4
moeten de brief voor vrijdag 20 april
inleveren.
We hopen dat het iedereen lukt om sponsors
te vinden zodat we zo veel mogelijk geld
ophalen voor het team van Vesterhavet dat
mee doet aan de Alpe DuZes. Dit om alle
ouders van Vesterhavet, die met deze
vreselijke ziekte te kampen hebben (gehad), te
steunen.
In de nacht van 19 op 20 april gaan
leerkrachten en ouders non-stop door op de
hometrainer of loopband om ook zoveel
mogelijk sponsorgeld op te halen. Komt u hen
aanmoedigen?

Schoolfruit
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

verse augurk (soort kleine
komkommer)
sinaasappel
peer

Dit wordt de laatste week dat de leerlingen
via school fruit ontvangen. Dan zitten de 20
weken erop. Na komende week stappen we
weer over op de fruitdagen. Dit betekent dat
de leerlingen op woensdag en vrijdag zelf
fruit mee naar school nemen en dat koeken of
brood op deze dagen niet zijn toegestaan bij
de kleine pauze.

Verjaardagen
12 april
12 april
12 april
13 april
15 april
17 april
18 april
18 april

Finn de Boer
groep 5
Enes Kose
groep 2
Shelene Spruijt groep 7
Phoebe Bal
groep 1
Evelien Goudappel groep 3
Finn Schutter
groep 2
Justin Harnisch groep 5
Bo Schakenbos groep 8

19 april

Wisse Weeling

groep 5

