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Agenda
Maandag 26 augustus
Hiep hiep hoera!

Eerste schooldag!
In de vakantie waren jarig:
Fay, Roan, Vigo, Finn, Tyra, Jill, Collin, Zoë, Ruben, Filomina, Beria,
Noortje, Karen, Tom, Lewon, Akin, Christian, Destiny, Suvecha, Donovan
en Shereshvi.
Als nog van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Mededelingen en verslagen
Nieuw schooljaar…
De lokalen zijn ingericht, de boeken en schriften liggen klaar, de juffen zijn weer uitgerust en
hebben weer zin in een nieuw schooljaar!
We verwelkomen in ons team Irene Koster (leerkracht groep 5), Marion Warmerdam
(administratie) en Lieselotte Wels (vakleerkracht gym).
Maar niet alleen 3 nieuwe teamleden, ook zijn er nieuwe jongens en meisjes op onze school
gekomen. We wensen de teamleden en de leerlingen een fijn tijd op Vesterhavet toe.
Nieuwe vloeren…
Vrijdag 12 juli, de laatste dag voor de zomervakantie, zijn de laatste spullen naar de grote hal en
het speellokaal gebracht. De lokalen en de kleine hal waren leeg, de grote hal en het speellokaal
waren overvol. De teamleden gingen met vakantie en de vloerenlegger kon aan het werk.
In de vakantie zijn de vloeren in alle lokalen vervangen. Ook de kleine hal bij de groepen 1 t/m 4 is
al klaar. De werkzaamheden in de grote hal en de overige ruimtes worden, in verband met de
planning van het bedrijf dat de vloeren legt, op de studiedag van 7 oktober uitgevoerd.
Het is erg mooi geworden… Je zult het aanstaande maandag zien!
Run for Kika Estafette
Voor de vakantie ben ik druk bezig geweest met de
inzamelingsacties voor de Kikarun.
Na 6 weken vakantie is het dan toch bijna zover!
Donderdagavond 29 augustus vertrek ik met het Kika team
van Meer Primair naar Utrecht. Daar zullen wij op een camping onze tenten opzetten en ons
voorbereiden op de run. Vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september
rennen/fietsen wij de benen uit ons lijf voor Kika. Ik zal de eerste dag 8 km rennen, de 2e dag 7,2
km en de laatste dag in de ochtend 4,9 km en ‘s middags, met het hele team, de laatste 5 km.
In totaal heeft Vesterhavet €1100 opgehaald voor Kika en sta ik nu op een fantastisch eindbedrag
van €1870.

Ik wil alle ouders, leerlingen en collega’s bedanken voor het mooie bedrag wat wij met z’n allen
hebben opgehaald. Zonder jullie was het nooit gelukt.
Ik heb er onwijs veel zin in en ga ervoor! Juf Angela
Website
Zoals u weet kunt u onze website bekijken via www.vesterhavet.nl
Een fraaie website waar wij heel blij mee zijn!
De foto’s die gemaakt zijn tijdens de verschillende activiteiten staan
achter een besloten gedeelte van de website. Helaas zijn die nu niet zichtbaar.
Bij de overgang naar deze nieuwe website is dit onderdeel nog niet overgezet. U krijgt bericht
wanneer de foto’s weer beschikbaar zijn en met welke code u bij het besloten gedeelte moet
inloggen.
Gymrooster
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 gymmen op de dinsdag en de vrijdag.
Juf Lieselotte zal op beide gymdagen de lessen begeleiden.
Groep 2 heeft op de dinsdag een gymmoment in de grote zaal.
Wij vinden veiligheid en hygiëne tijdens en na de gymles belangrijk. De leerlingen mogen alleen
deelnemen aan de les als zij gymkleding en gymschoenen dragen.
Sieraden, (vriendschaps)armbandjes, ringen, horloges en hangende oorbellen) moeten voor de
gymles afgedaan worden, ook omwille van de veiligheid.
Wilt u de gymkleding en schoenen van uw zoon of dochter nog even controleren of ze nog passen?
Tijden

08.30 uur - 9.15 uur
09.15 uur - 10.00 uur
10.00 uur - 10.45 uur
10.45 uur - 11.30 uur
11.30 uur - 12.15 uur
13.00 uur - 13.45 uur
13.45 uur – 14.30 uur

Dinsdag
Bornholm II
Juf Lieselotte
7
6
5
4
2
3
8

Vrijdag
BornholmII
Juf Lieselotte
8
5
6
3

4
7

De Sportplusklas is voor de groepen 4/5 op vrijdagochtend en voor de groepen 6/7 op de
vrijdagmiddag. Als uw zoon of dochter hiervoor geselecteerd is krijgt u meer informatie over dit
extra sportmoment.
Vakantierooster en studiedagen.
Begin volgende week ontvangt u een gedrukt exemplaar van de jaarkalender.
De geplande activiteiten zijn onder voorbehoud. Er kan altijd een wijziging worden aangebracht in
datum of tijd. Via de Vesterpost, Klasbord of de mail wordt u daarover geïnformeerd.
De vakanties staan in de kalender en ook apart op de website vermeld.
De data voor de studiedagen van de leerkrachten zijn:
Maandag 7 oktober 2019
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie 20 december 2019
Vrijdag 14 februari 2020
Woensdag 18 maart 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Op deze (mid)dagen zijn de leerlingen vrij.
Ik wens u een fijn weekend toe en tot maandag. Lilian Schuurman

