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Agenda
26 november
27 november

Hiep hiep hoea!

14.30 uur tot 15.30 uur Leerlingenraad
Jinc-stage groepen 7 en 8

24 november
26 november
27 november
29 november
30 november

Zoë
Jesse
Jayden
Eline
Liam
Boran

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

Mededelingen en verslagen
BRRR… de temperatuur daalt.
Het wordt kouder en dat betekent dat de verwarming weer volop brandt.
Afgelopen week hebben we een aantal dagen gesluisd. Om en om deuren even open, zodat de
warmte binnen blijft. En de klapdeuren zoveel mogelijk dicht, zodat er zo min mogelijk warmte
verloren gaat en het behaaglijk blijft in de school.
We begrijpen dat het naar binnengaan ’s morgens iets lastiger is, maar we vragen uw begrip
hiervoor.
Kamp groep 8
Afgelopen vrijdagochtend kwam groep 8 weer terug van kamp.
Leerkrachten en leerlingen stapten moe en vol met verhalen uit de bus.
Enkele opmerkingen van de leerlingen over het kamp:
Timo: “Veel geklets en lol gehad”.
Ruxu: ‘Bij het kampvuur ging het verhaal over een blauwe boskip, genaamd meester Martijn”.
Sophia: “Dat we van het zwembad werden opgehaald met een huifkar”.
Michelle: “Superleuk dat op een avond de halve klas in onze kamer was. Kussengevecht!”.
Daan: “Ik vond de spelletjes leuk, met name Levend Stratego”.
Femke: “Gezellig met z’n allen in de avond Weerwolven”.
Louie: “De bonte avond en daarna de disco!”
Iris: “Met elkaar een legpuzzel gemaakt”.
Nora: “Het smokkelspel in het bos”.
Stan: “De leuke gesprekken op de kamer”.
Shelena: “Veel corvee gehad!”
Uit de opmerkingen blijkt wel dat de leerlingen terug kijken op een fijne kampweek!

Jinc-stage groepen 7 en 8
Jinc is een organisatie die in samenwerking met bedrijven jongeren laat
kennismaken met verschillende beroepsgroepen.
Door middel van korte bezoeken aan de verschillende bedrijven,
bliksemstages, maken zij kennis met de verschillende bedrijfstakken.
Op school worden de ervaringen verder uitgewisseld. Jinc heeft als slogan: “Jinc ervaren hoe het
werkt”.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan komende dinsdag naar Schiphol en zullen daar op
verschillende afdelingen een kijkje nemen.
Volgende week leest u hoe de leerlingen dit bezoek ervaren hebben.
Vraagje vanuit de groepen 1 en 2:
We sparen glazen potjes mét deksel en doosjes. Heeft u deze… dan willen wij ze graag hebben!
Vergadering oudervereniging
De Oudervereniging van Vesterhavet heeft op 15 november weer vergaderd.
Op dit moment is de Oudervereniging druk bezig met de voorbereidingen voor de Sint-intocht op
school. Ook hebben we contact met Sinterklaas over wanneer we onze schoen mogen zetten op
school. Kortom we zijn druk bezig met elkaar om er een leuk feest van te maken.
Ook hebben we gesproken over de komende kerstviering waar we druk bezig zijn met alle
voorbereidingen. Iedereen kijkt weer uit naar een heerlijk kerstmaal op school op 20 december.
Verder hebben wij van de penningmeester begrepen dat er nog een paar reminders zijn uitgegaan
voor de ouderbijdrage. Mocht u nog niet betaald hebben, geen probleem dit kunt u als nog doen
of een incassoformulier invullen.
Wij kijken uit naar de komende periode waarin veel gezellige activiteiten gepland staan.
Mocht u willen helpen kunt u dit altijd melden bij de voorzitter van de oudervereniging of uiteraard
bij Lilian.
Fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

