Vesterpost 14
7 december 2018

Schooljaar
2018-2019

Agenda
Deze week geen bijzondere activiteiten.
Hiep hiep hoera!

9 december
12 december

13 december

Diana
Lieke
Laura
Neyo
Jinny

groep 6
groep 8
groep 7
groep 6
groep 8

Mededelingen en verslagen
Sinterklaasfeest.
Sinterklaas is jarig en dat vieren wij! Om half negen stonden we buiten om Sint en de Pieten te
verwelkomen. Maar… het liep een beetje anders. Een Piet op een paard en Pieten erbij? Waar was
Sinterklaas? Gelukkig werd al snel duidelijk dat Sinterklaas binnen op ons zat te wachten. De opa
en oma van Tara uit groep 7 zorgden voor een gezellige muzikaal ontvangst bij binnenkomst. En zo
kwam alles toch nog goed. Daarna volgden de activiteiten in de klassen. De groepen 1 tot en met 4
mochten bij Sinterklaas in de speelzaal komen en hebben daar gezongen voor Sinterklaas en vertelt
wat ze de afgelopen tijd hebben gedaan. Daarna was er Pietengym in de gymzaal!
De groepen 5 tot en met 8 hebben gedichten voorgelezen en surprises uitgepakt. Er was door de
leerlingen veel aandacht besteed aan de gedichten en surprises, het zag er prachtig uit!
We kunnen terugkijken op een fantastisch Sinterklaasfeest. Benieuwd? De foto’s worden
binnenkort geplaatst op de website.
Ouders die geholpen hebben bij de organisatie en de uitvoering reuze bedankt!
Voorbereidingen voor het kerstfeest.
Sinterklaas is weer terug naar Spanje en we starten met de voorbereidingen voor het kerstfeest.
Afgelopen maandag hebben we aandacht besteed aan de 1e adventsdag.
De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst.
De naam advent komt van het latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode
bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus
wordt herdacht. Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis. De advent
begint altijd op de zondag die het dichtst bij het feest van de heilige Andreas (30 november) valt.
De advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. In huizen en kerken wordt de advent
symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier
kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst
branden dan alle kaarsen.
Vandaag is de school sfeervol versierd en werken we met de leerlingen naar het kerstfeest toe.

Kerstvakantie.
Er is wat verwarring over wel of geen vrij op de vrijdag voor de kerstvakantie.
De vrijdagochtend voor de kerstvakantie hebben de kinderen nog school.
De kinderen zijn vrij vanaf vrijdag 21 december om 11.45 uur.
De vrijdagen voor de voorjaarsvakantie, de meivakantie en de zomervakantie (15 februari, 19 april
en 12 juli) zijn de leerlingen wel de hele dag vrij.
Vanuit de Sportcommissie:
We zijn heel blij dat wij 2 teams hebben kunnen inschrijven voor het waterpolotoernooi van ZPCH
op zaterdag 5 januari 2019 van 14.30 uur tot circa 17.00 uur.
Dit zijn onze teams en begeleiders:
Groep 3/4
Groep 5/6
Begeleiders: moeder Vigo
Begeleiders: moeder Finn S
moeder Katie
moeder Doris
Vigo
groep 3
Maxwell
groep 5
Reduan
groep 4
Doris
groep 6
Yassin
groep 4
Zoë Bal
groep 5
Evelien
groep 4
Finn S
groep 5
Jayden
groep 4
Iegor
groep 6
Reserve:
Katie groep 3
De kinderen die zich opgegeven hebben voor de trainingsavond, zijn doorgegeven aan de
organisatie. Deze is op maandag 10 december van 18.00 – 19.00 uur. De kinderen worden om
17.45 uur verwacht in de hal van het SKWA.
Verder informatie zal nog volgen voor de deelnemers.
We wensen de kinderen alvast veel oefenplezier en een fijn toernooi!

Kinderpostzegelactie 2018.
160.000 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 gingen van
26 september tot en met 3 oktober langs deuren om kinderpostzegels,
pleisters, tulpenbollen, shoppertassen, theepakketten en kaarten
te verkopen voor het goede doel: 400.000 kinderen helpen aan een
goed thuis.
Directeur Jeroen den Tex: "We zijn erg blij met de mooie opbrengst.
Met dit bedrag kunnen we veel kinderen die niet een veilig thuis
hebben heel goed helpen. Bijvoorbeeld kinderen in Nederland die
noodgedwongen in de daklozenopvang wonen."
De missie van Kinderpostzegels is helder: we geven kinderen kansen
op een betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar
zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste
uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of
omstandigheden het opgroeit.
Ook dit jaar hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 van Vesterhavet meegedaan aan de
Kinderpostzegelactie. Zij hebben dit jaar een bedrag van 3900,75 euro voor het goede doel
opgebracht. Wat een enorm bedrag! Wat een prachtige bijdrage aan dit goede doel!
Fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

