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Mededelingen en verslagen
Afscheid juf Dorien van Nimwegen
Vrijdag 1 februari is het zover… Dorien kan gaan genieten van haar welverdiende pensioen.
Dorien heeft aangegeven dat ze niet veel feestelijkheden wil rondom haar vertrek.
Maar... natuurlijk laten we Dorien niet zomaar weggaan.
Vrijdagmiddag, onder schooltijd, neemt Dorien afscheid van de leerlingen. Hoe we dat precies gaan
doen, kan ik helaas niet vertellen, want Dorien leest deze Vesterpost ook.
Dorien heeft de afgelopen jaren in haar functie van IB’er ook veel met ouders samengewerkt.
Wilt u Dorien nog gedag zeggen, dan is er gelegenheid van 14.30 uur tot 15.00 uur in de hal bij de
bovenbouw.
Vanaf 1 februari worden de IB-werkzaamheden van Dorien overgenomen door Jacqueline van Ast.
Brandweerbezoek groep 4 en 7
De leerlingen van de groepen 4 en 7 hebben voorlichting gekregen over brandveiligheid.
In de groepen is gesproken over het werk van de brandweer, het nut van onder andere
rookmelders en het opstellen van een vluchtplan voor thuis.
In het vluchtplan staat beschreven welke afspraken je thuis met elkaar hebt gemaakt op het
moment dat er brand uitbreekt. Heeft u hier al eens over nagedacht? De leerlingen hebben een
werkboekje met opdrachten hierover ontvangen.
Groep 7 heeft filmpjes gekeken en hebben een huiswerk opdracht meegekregen.
Zij moeten de komende week een vluchtplan voor thuis opstellen en dit vervolgens bespreken met
hun ouders. De brandweermedewerkster komt aanstaande maandag terug om de huiswerkopdrachten met de kinderen te bespreken en met virtuele reality-brillen situaties te bekijken.
Het is goed dat leerlingen weten wat ze moeten doen op het moment dat er brand uitbreekt.
Createrhavet.
Afgelopen dinsdag was de tweede Createrhavet van dit schooljaar. Dit keer was het de beurt aan
de 1, 4,6 en 8 om op te treden. Juf Marijke en juf Kim verzorgden de presentatie. Uiteraard was
meester Rob er weer voor de muzikale begeleiding.

Groep 1 zong het liedje ‘de wielen van de bus…’, groep 4 had van onder andere een yoghurtbeker,
een wc-rol, etc. muziekinstrumenten gemaakt en zij zongen daar het liedje ‘Muziek van oude
rommel’ bij.
Groep 6 maakte in hun eigen Jeugdjournaal melding van alle berichten en weetjes van onze school.
Timo en Stan van groep 8 presenteerde ‘Groep 8 draait door’. Een kort programma met een dansje,
een klapspel, een reclamefilmpje, informatie over foto’s van een mooie zonsopgang bij de school
en tot slot het actuele weerbericht.
Tussendoor hebben we met z’n allen de liedjes over ‘Olga’, ‘de spaanse stier’ en ‘de twee katten’
gezongen. Het was weer een hele gezellig Createrhavet. De foto’s staan binnenkort op de website.
De nationale voorleesdagen (23 januari t/m 2 februari).
Tijdens deze week wordt er vanuit de gezamenlijke bibliotheken aandacht besteed aan het
voorlezen. Ook op school besteden we daar deze week extra aandacht aan.
Vrijdagochtend 1 februari verzorgen studenten van het Novacollege een les in elke groep.
Per groep zullen 4 studenten een boek voorlezen dat zij zelf hebben geschreven en geïllustreerd,
daarna zullen zij met de klas nog een korte verwerkingsopdracht gaan maken.
De gezamenlijke bibliotheken hebben ‘Een huis voor Harry’, geschreven door
Leo Timmers verkozen als prentenboek van het jaar 2019.
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt
om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet
meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis? Leo Timmers bedacht
voor zijn nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage: de dikke
kater Harry met het kleine hartje, die op zoek moet naar een nieuw huis.
Dit boek zal centraal staan tijdens de nationale voorleesdagen.
Lidmaatschap schoolbibliotheek
Als bijlage bij deze Vesterpost treft u een brief aan van de Openbare Bibliotheek.
Vesterhavet werkt met Schoolwise, een systeem waarmee we onze schoolbibliotheekboeken
registreren. Dit systeem is gekoppeld aan het bestand van de Openbare Bibliotheek
Haarlemmermeer.
U ontvangt een brief waarin zij vragen om aan te geven of u ook gebruik wilt maken van
lidmaatschap bij de Openbare Bibliotheek. De schoolgegevens worden dan gekoppeld.
De brief is bedoeld voor alle leerlingen, groep 1 t/m 8.
Wilt u geen koppeling met de openbare bibliotheek, dan blijven de gegeven alleen op schoolniveau
geregistreerd.
Wilt u het formulier invullen en meegeven aan uw zoon of dochter? Alvast bedankt.
Hulpouders gevraagd voor de bibliotheek.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een ouder die in
de gelegenheid is om op maandag- of dinsdagochtend
de bibliotheek te draaien.
De werkzaamheden bestaan uit het uitlenen van de
boeken en de ingenomen boeken verwerken in het
computersysteem. En soms een leerling op weg helpen
als hij/zij het lastig vindt om een boek uit te kiezen.
De werkzaamheden duren van 8.30 uur tot uiterlijk 9.00 uur.
Heeft u interesse meldt u dan aan bij Lilian.

Hulpouder gevraagd!
Welke ouder wil ons komen helpen als sportkledingouder?
De sportkledingouder helpt bij het klaarzetten en opruimen van de sporttassen voor de
verschillende schooltoernooien. Denk hierbij aan uitzoeken van de sporttenues, vullen van de
tassen met water en kleding, wassen van kleding en vervolgens opruimen in de daarvoor bestemde
bakken. Heeft u tijd en interesse, kom dan even bij mij langs.
Bingo
Donderdag 14 februari is de jaarlijkse bingo.
Heeft u thuis nog cadeautjes, bijvoorbeeld uit uw kerstpakket, of werkt u bij een bedrijf waar een
waardebon of cadeautje geschonken kan worden.
Dan zouden wij graag de presentjes ontvangen en in willen zetten voor de bingo.
U kunt de cadeautjes inleveren bij Lilian.
Alvast reuze bedankt!
Vanuit de MR
‘Nieuwe schooltijden bevallen goed’
Over het algemeen bevallen de nieuwe schooltijden goed. Dat is de belangrijkste conclusie in de
tussenevaluatie van de MR na gesprekken met leerkrachten en ouders.
Leerkrachten ervaren vooral voordeel van de extra tijd in de middag voor zaken als nakijken en
voorbereiden. Leerlingen en ouders zijn vooral tevreden over ‘eerder uit’, ‘meer rust in de klas na
de pauze’ en over het wegvallen van TSO-kosten. Knelpuntje blijft de middagpauze, waarin
kwalitatieve lestijd en boterham eten soms ongewenst door elkaar lopen. Ook het toezicht tijdens
het buitenspelen kan beter. De MR adviseert nog eens goed te kijken naar de indeling en timing
van de middagpauze.
Nieuwe MR-leden gezocht
Wilt u nauwer betrokken zijn bij het onderwijsklimaat van uw kind? Dan is een plek in onze
medezeggenschapsraad (MR) een mooie optie. De zittingstermijn van twee van de drie MR-leden
uit de oudergeleding verloopt namelijk. Mariëlle Kemp stopt sowieso (volgend jaar geen kinderen
meer op Vesterhavet), Jeroen Tjepkema is bereid een termijn door te gaan. In ieder geval voor de
plek van Mariëlle zoekt de MR een vervanger. U hoeft hiervoor geen uitgebreide onderwijs- of
medezeggenschapsachtergrond te hebben, wel een positieve instelling om Vesterhavet samen met
team en bestuur tot een nog mooiere basisschool te maken. Interesse?
Geef dat voor 15 februari aan bij directeur Lilian Schuurman.
Ik wens u een fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

