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Agenda
12 november t/m
16 november
14 november
15 november

16 november
Hiep hiep hoea!

Groep gaat op kamp.
Hoofdluiscontrole
11.00 uur tot 12.00 uur Koffieochtend ouders groep 1 en 2
De geplande openbare vergadering Oudervereniging is geannuleerd
19.30 uur vergadering Medezeggenschapsraad
20.00 uur vergadering Oudervereniging
De leerlingen van de groepen t/m 7 krijgen hun rapport mee
11 november
12 november
13 november
15 november
16 november

Melanie
Luus
Jake
Feline
Tara
Joshua

groep 4
groep 4
groep 2
groep 5
groep 8
groep 4

Mededelingen en verslagen
Schoolontbijt.
Afgelopen woensdag deden we mee aan het Nationale
schoolontbijt. De leerlingen hebben gezellig met elkaar genoten
van een lekker en verantwoord ontbijt.
Benieuwd hoe het was… de foto’s staan al op de website!
Ouders bedankt voor jullie hulp.
De Vomar was leverancier van de ontbijtjes. Vesterhavet stond
vermeld als deelnemende school bij de winkel. Leuke vermelding!
Nog even een aandachtspuntje voor het tussendoortje en de
lunchtrommel:
* We maken kinderen bewust van gezond eetgedrag door de
groente- en fruitdagen, zogenoemd de ‘gruitdagen’.
De ‘gruitdagen’ zijn op maandag, woensdag en vrijdag.
Maandag was voorheen ‘gruit-dag’ bij de TSO.
Op dinsdag en donderdag mogen de kinderen een gezonde koek meenemen als tussendoortje.
Maar… groente en fruit mag natuurlijk altijd.
* En… wij vragen u om geen koek of snoep mee te geven voor tijdens de lunch aan uw zoon of
dochter. Aangezien niet iedereen een snoepje of koekje mee geeft en we wel gezellig met elkaar
eten, willen we hier één lijn in trekken.

Openbare vergadering oudervereniging
De openbare vergadering, die gepland stond op donderdag 15 november van 19.00 tot 20.00 uur,
komt te vervallen vanwege de geringe belangstelling. Heeft u vragen over de taken en
werkzaamheden van de oudervereniging, dan kunt u deze vraag onder andere stellen via de mail.
Sint Maarten in verzorgingshuis Bornholm
De leerlingen van de groepen 2 en 3 hebben op vrijdag 9 november Sint Maarten liedjes gezongen
in verpleeghuis Bornholm. Dit werd enorm gewaardeerd door de bewoners. De leerlingen van de
groepen 1 zijn met hun lampion langs juf Lilian gegaan en hebben daar prachtig gezongen.
Kamp groep 8.
Komende week gaat groep 8 op kamp! Het wordt… spannend, leuk, gezellig, veelbelovend, etc.
We wensen ze veel plezier toe en zijn benieuwd naar alle leuke veerhalen en belevenissen!
De leerlingen van de groepen 8 krijgen hun rapport niet op de dag dat zij terugkomen van kamp,
maar op maandag 19 november uitgereikt.
Koffiemoment voor de ouders van groep 1 en 2.
Woensdag 14 november is er een koffiemoment voor de kleuterouders. Onder het genot van een
kopje koffie kunnen ouders nader met elkaar kennis maken. Naast dat het een gezellig moment is,
kan dit moment ook gebruikt worden om nog vragen stellen over algemene schoolzaken.
Lilian zal bij dit koffiemoment aanwezig zijn.
Rapporten.
Vrijdag 16 november krijgen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 hun rapport mee.
De inschrijflijsten voor de oudergesprekken hangen vanaf maandag 19 november bij mijn kantoor.
De gesprekken zijn facultatief, dat betekent dat u kunt aangeven dat u een gesprek wilt of de
leerkracht nodigt u uit voor een gesprek.
Foto’s op de website.
In een eerdere Vesterpost had ik al gemeld dat we bezig waren om de foto’s achter een
afgeschermd gedeelte te plaatsen. Inmiddels is dit gerealiseerd.
De foto’s van de verschillende activiteiten zijn nu niet meer openbaar. U kunt de foto’s vinden op
de website achter het tabblad foto’s en video’s.
U heeft afgelopen woensdag een mail van mij ontvangen met de inlogcode.
Door in te loggen met deze inloggegevens, kunt u de foto’s van de verschillende activiteiten weer
bekijken. Deze code zal jaarlijks veranderd worden. U wordt daarvan op de hoogte gebracht.
Uiteraard vragen wij u om vertrouwelijk om te gaan met de foto’s.
Luizenpluizen.
De hoofdluiscontrole is in verband met de schoolfotograaf uitgesteld naar woensdag 14 november.
Groep 8 is dan op kamp, zij worden na terugkomst gecontroleerd. Uiteraard vragen wij u om uw
zoon of dochter regelmatig zelf te controleren. Alvast bedankt.
Tip!
Weet u dat er boekjes zijn die zowel in een vreemde taal als Nederlands geschreven zijn?
(https://nik-nak.eu/. Zo kunt u ook in uw eigentaal voorlezen, want dat is zo belangrijk en
leuk! Op Youtube staat een filmpje waarin heel duidelijk wordt uitgelegd hoe dat bij een kind
werkt. Veel leesplezier toegeewenst! Youtube-link: https://youtu.be/1wS3gSlepck.

Fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

