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Hiep hiep hoera!

Vervolg afname Cito-middentoetsen
Adviesgesprekken groep 8, leerlingen van groep 8 hebben vandaag geen
les.
Brandweerbezoek groep 7
8 februari

Aaliyah

groep 7

Mededelingen en verslagen
Reminder!
Aanstaande maandag zijn er adviesgesprekken voor de ouders en leerlingen
van groep 8. De gesprekken vinden plaats onder schooltijd.
De leerlingen van groep 8 zijn die dag verder vrij.
Juffendag groepen 1 en 2
Woensdag 13 februari vieren de groepen 1 en 2 juffendag.
De kinderen mogen verkleed naar school en hoeven geen eten en drinken mee te nemen deze dag.
Afscheid juf Dorien van Nimwegen
Vandaag was het zover…juf Dorien gaat
genieten van haar welverdiende pensioen.
En dat laten we natuurlijk niet ongemerkt
voorbij gaan. Vanmiddag hebben we juf
Dorien thuis opgehaald. De kinderen
hebben een lied voor haar gezongen en
haar uitgenodigd voor een afscheidsfeestje
op school. Terug op school hebben we in
de hal met z’n allen nogmaals het lied
gezongen en vervolgens hebben de
kinderen haar een cadeau overhandigd.
Een prachtig schilderij opgebouwd uit
kleine bloemetjes ingekleurd door alle
leerlingen. Een mooie herinnering aan alle leerlingen van Vesterhavet.
Uiteraard is er op andere momenten nog afscheid genomen van Dorien met team, bestuur en
externe contacten.
Vanaf 1 februari worden de IB-werkzaamheden van Dorien overgenomen door Jacqueline van Ast.
Wij wensen Dorien een fijne tijd toe.

De nationale voorleesdagen (23 januari t/m 2 februari).
Tijdens de voorleesdagen besteden we extra aandacht aan het voorlezen van een verhaal.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om in samenwerking met het Nova-college hier een invulling
aan te geven. Studenten van het Novacollege hebben vanochtend in elke groep een les verzorgd.
Per groep hebben 4 studenten een boek voorgelezen dat zij zelf hebben geschreven en
geïllustreerd, daarna volgde er nog een verwerkingsopdracht.
Vanuit de sportcommissie:
We hebben voor schoolvoetbal 7 teams kunnen inschrijven voor Vesterhavet:
1x meisjes groep 3/4
2x jongens groep 3/4
1x meisjes groep 5/6
2x jongens groep 5/6
1x Mix groep 7/8
Wat fijn dat er voor het meisjesteam van groep
5/6 nog extra meisjes aangemeld hebben, zodat
het toch door kan gaan voor deze sportieve
meiden!
En ook dank aan de begeleiders die zich hebben
opgegeven, waarvan sommigen op het laatste
moment. Zo kunnen alle teams meedoen. Super!
De betreffende speelinformatie volgt ter zijner tijd.
Lidmaatschap schoolbibliotheek (herhaling)
Als bijlage bij de vorige Vesterpost trof u een brief aan van de Openbare Bibliotheek.
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 (herhaling).
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.

Ik wens u een fijn weekend en tot maandag,
Lilian Schuurman

