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Agenda 

Maandag 4 november  
t/m vrijdag 8 nov. 
Woensdag 6 november 
Donderdag 7 nov. 
Vrijdag 8 november 
Woensdag 13 nov. 

Kampweek groep 8 
 
Landelijke stakingsdag, de school is gesloten! 
Intekenlijsten voor de rapportgesprekken hangen op het kantoorraam. 
Vandaag krijgen de leerlingen hun rapport mee. 
Oudergesprekken 

 

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

1 november 
3 november 
 
5 november 
8 november 

Katie 
Fedde 
Ids 
David 
Patou 
Musab 
Tara 

Groep 4 
Groep 3 
Grope 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 4 
Groep 8 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Rapportgesprekken 
Vrijdag 8 november krijgen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 hun rapport mee. 
De oudergesprekken vinden plaats op woensdag 13 november. 
De intekenlijsten voor de oudergesprekken hangen vanaf donderdag 7 november bij mijn kantoor. 
De gesprekken zijn facultatief, dat betekent dat u niet verplicht bent om een gesprek aan te 
vragen. Het is mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.  
Groep 8 krijgt, in verband met het kamp, op maandag 11 november hun rapport. 
 
 
Kamp groep 8 
Van maandag 4 november tot en met 
vrijdag 8 november gaan de leerlingen van 
de groep 8 op kamp naar Ermelo. 
Als begeleiders gaan mee juf Dorine, juf 
Marijke, juf Jacqueline, Richard Soeteman 
(de vader van Nienke) en Arnold Bierma (de 
vader van Romy).  
Het belooft een gezellige week te worden…  
 
 
 
 



 
Start goep 1B 
Doordat groep 1A 26 leerlingen heeft en er veel 
nieuwe inschrijvingen zijn voor dit schooljaar, is 
het mogelijk geweest om een nieuwe groep te 
starten. 
Deze groep 1B is afgelopen maandag gestart, nu 
nog met 6 leerlingen. Maar gedurende dit 
schooljaar wordt de groep gevuld met nieuwe 
4-jarigen. 
Petra Westra (maandag, dinsdag, woensdag) en 

Romy Ennenga (donderdag, vrijdag) zijn de leerkrachten voor deze groep. 
We heten juf Petra van harte welkom in ons team.  
Juf Romy is al een bekende juf op Vesterhavet.  
 

Djembé-lessen 
In het kader van Cultuur Magneet School 
hebben we ook dit jaar weer een rijk 
muziekaanbod. 
Afgelopen donderdag zijn de djembé-lessen 
gestart. De groepen 1 en 3 zijn geweest.  
De leerlingen van de overige groepen zijn de 
komende twee weken aan de beurt. 
In december starten de zanglessen van juf 
Barbara weer en in de maand januari wordt 
er aan de groepen 5 tot en met 8 keyboard-
lessen gegeven. 

 
 
Stakingsactie onderwijs.  
Op woensdag 6 november zijn 
alle scholen van stichting Meer 
Primair, waaronder Vesterhavet, 
gesloten. Met deze actie wordt er 
gehoor gegeven aan de landelijke 
stakingsactie.  
 
Op 6 november staken wij voor: 

- Een serieuze aanpak van het lerarentekort 
- Vermindering van werkdruk 
- Een loon dat marktconform is. 

 
Vrijdag 18 oktober heeft u per mail een brief van het bestuur ontvangen met een toelichting op de 
deelname aan deze staking. 
 

Ik wens u een fijn weekend toe en tot maandag. Lilian Schuurman 


