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Agenda
Vrijdag 29 maart
Dinsdag 2 april

Hiep hiep hoera!

Geen expositie van klein muziek/kunstproject Carnaval der Dieren!
Inloopochtend voor de ouders van de groepen 1 en 2 van 8.30 uur tot
9.00 uur

25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart

Tom
Kate
Madalena
Hanna
Kyra

groep 6
groep 2
groep 1
groep 4
groep 2

Mededelingen en verslagen
Klein kunstproject Carnaval der dieren.
Helaas is degene die lessen beeldende vorming komt geven nog niet beter.
Om die reden wordt het project afgeblazen!
Dat betekent dat er ook geen expositie zal plaatsvinden op vrijdag 29 maart 2019.
Wel zullen de geplande muzieklessen volgende week doorgaan.
Pannenkoekendag vrijdag 22 maart.
Vandaag was het landelijke pannenkoeken dag en werden er op
verschillende scholen en instellingen pannenkoeken gegeten.
Ook op Vesterhavet hebben de leerlingen gesmikkeld van een heerlijke
pannenkoek. Het was een feestelijk momentje in elke klas.
Ouders en opa’s en oma’s bedankt voor het bakken!
Inloopochtend voor kleuterouders.
Dinsdag 2 april is er inloopochtend voor de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2.
De datum is verschoven in verband met de verschuiving van het kunstproject.
Op dinsdag 2 april van 8.30 uur tot 9.00 uur nodigen wij u uit om in de klas van uw zoon of dochter
te komen kijken. U komt toch ook?
Gitaarles
Maandagmiddag 25 maart is er na schooltijd geen gitaarles.
Leraar Pytrik heeft de ouders hierover geïnformeerd.

Schoolvoetbal.
Meisjes 3/4 is vanwege het slechte weer verplaatst naar
woensdag 3 april.
Mix groep 7/8 in verplaatst naar 10 april.

Bingo.
De opbrengt van de bingo, na aftrek van de kosten is een bedrag
van €404,45.
Dit bedrag zal besteed worden als bijdrage aan een nieuwe
geluidsinstallatie die weer met allerlei activiteiten ingezet zal
worden.
Nogmaals dank voor jullie bijdrage.
Nieuwe MR-leden gezocht! (herhaling).
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 uiterlijk 29 maart aan bij directeur Lilian Schuurman.
Reünie Vesterhavet en Klippeholm.
Vanwege ons 40-jarig bestaan
wordt er op vrijdag 10 mei een
reünie georganiseerd.
Het wordt een gezellige avond
waar oud-leerlingen en oudcollega’s elkaar weer kunnen
ontmoeten en oude
herinneringen kunnen ophalen.
Heeft u zelf op Vesterhavet
gezeten en vindt u het leuk om
te komen, meldt u dan aan via
de website van de school.
U treft daar een link waarmee u
zich kunt aanmelden.
Vanwege de organisatie is het
belangrijk dat u zich van
tevoren aanmeldt.

Ik wens u een fijn weekend, Lilian Schuurman

