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Agenda 

Woensdag 13 nov. 
Maandag 11 november 
Vrijdag 15 november 
Zaterdag 16 november 

Oudergesprekken 
Groep 2 gaat naar Bornholm om Sint Maarten te vieren met de bewoners 
Groep 4 Paddestoelenpad 
Aankomst Sinterklaas in Nederland 

 

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

9 november 
11 november 
12 november 
13 november 
14 november 
15 november 

Amy 
Melanie 
Luus 
Jack 
Tanvi 
Feline 
Lema 

Groep 8 
Groep 5 
Groep 5 
Groep 3 
Groep 2 
Groep 6 
Groep 5 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Verlichtingscontrole 
Op vrijdag 29 november wordt weer de jaarlijkse 
verlichtingscontrole op Vesterhavet gehouden.  
Met hulp van Veilig Verkeer Nederland controleren we van 
de fietsen van de groepen 6, 7 en 8 of de verlichting goed 
werkt en alle reflectoren op de fietsen zitten.  
De leerlingen van groep 5 mogen uiteraard ook hun fiets 
laten controleren. 
Nu de wintertijd is ingegaan en de dagen steeds korter 
worden, is goede zichtbaarheid extra belangrijk.  
Helpt u mee dat de fiets van uw kind in orde is en controleert 
u vooraf of de lichten het goed doen?  
Dan kan uw kind ook zeggen: ‘Ik val op!’ 

 
 
 
Rapportgesprekken 
Vanmiddag hebben de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 hun rapport gekregen. 
De oudergesprekken vinden plaats op woensdag 13 november. 
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. 
 



 
Djembé-lessen 
Afgelopen week hebben de groepen 2 en 4 
djembé-les gehad van meester Martijn. 
Op 13 november en 14 november zijn de 
groepen 5, 6, 7 en 8 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. 
 

 
 
Staking 
Wel of geen staking? Dat was de vraag vorig 
weekend.  
Om de actie op een ludieke wijze onder de 
aandacht te brengen is er een filmpje gemaakt 
met en door de leekrachten en zijn er foto’s van 
de groepen op Facebook gezet. 
 
 

Kamp groep 8 
Van maandag 4 november tot en met vrijdag 8 november zijn 
de leerlingen van groep 8 op kamp naar Ermelo geweest. 
Als begeleiders waren mee juf Dorine, juf Marijke, juf 
Jacqueline, Richard Soeteman (de vader van Nienke) en 
Arnold Bierma (de vader van Romy).  
Vermoeid, maar met gezellige verhalen zijn ze weer 
teruggekeerd. 
Alle begeleiders,  bedankt voor jullie fantastische inzet! 
 

Musical Dance Battle. 
Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen om ook te kunnen 
starten met een groep leerlingen uit de groepen 3 en 4. 
Zij oefenen op donderdagmiddag van 14.35 uur tot 15.35 uur voor 
de opvoering van hun musical. 
Gisteren hebben zij hun eerste musicalles gehad. 
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 waren al op de 
vrijdagmiddag gestart met de lessen.  

We zijn benieuwd welke musicals zij gaan opvoeren in schouwburg De Meerse op zaterdag 18 april 
of zondag 19 april!  
Succes met oefenen! 
 
 

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


