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Schooljaar
2018-2019
Agenda
Dinsdag 16 april én
woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Zaterdag 20 april
t/m zondag 5 mei
Hiep hiep hoera!

Afname eind-toets ingroep 8
Paasviering en paaslunch
Goedevrijdag + een vrije dag
Pasen en aansluitend meivakantie.

13 april
15 april
17 april
18 april

Phoebe
Evelien
Finn
Justin

groep 2
groep 4
groep 3
groep 7

Mededelingen en verslagen
Paasviering
Aanstaande donderdag vieren wij met de leerlingen het paasfeest.
We starten met een gezamenlijke viering en daarna volgt de paaslunch.
Het thema van de viering is ‘overwinnen ‘.
Pasen wordt van oudsher gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.
Het seizoen waarin de zon aan kracht wint, de dagen lichter en langer maakt en de aarde eindelijk
opwarmt na de koude, donkere winter. De paaseieren , paastakken en paaslammetjes zijn er niet
toevallig: ons paasfeest verwijst naar het oeroude lente feest dat de overwinning en vernieuwing
van leven symboliseert.
Ronde deze datum wordt ook Pesach: het feest waarin het joodse volk de bevrijding uit de slavernij
in Egypthe herdenkt. De farao is overwonnen en met hem de angst voor onderdrukking en dood.
Ook hier speelt de natuur een rol. De oorspronkelijke achtergrond van het joodse Pesach is immer
een oogstfeest. De eerste gerstenoogst in het nabije oosten na de winter. Er is weer graan, er
wordt nieuw brood gebakken, het leven gaat door en wordt al een geschenk aanvaard.
Dit Pesachfeest is op zijn beurt de basis geworden van het christelijke Pasen: wereldwijs
herdenken Christenen hoe Jezus van Nazaret, gestorven aan het kruis, de dood overwint.
Het is een feest van de overwinning: van gerechtigheid op onrecht, van goed op kwaad, van liefde
op haat. Er wordt veel overwonnen rond Pasen!
Vanuit de MR
Tijdens de MR-vergadering van 4 april kwamen er geen zaken op tafel waarover een besluit
genomen hoefde te worden. Al wel werd er vast vooruit geblikt op de formatie voor volgend
schooljaar, is de MR door Lilian op de hoogte gebracht over de voortgang van het schoolplan voor
de komende 4 jaar en kwamen er nog een aantal andere lopende zaken voorbij.

Bij het uitblijven van voldoende kandidaten namens ouders voor een plek in de MR heeft de
medezeggenschapsraad voorzitter Jeroen Tjepkema benoemd voor een tweede termijn van drie
jaar.

Gitaarlessen
Op maandag 8 april was de afronding van de gitaarlessen na schooltijd.
Twintig leerlingen hebben na schooltijd gitaarles gehad van Pytrik Rot.
In twee groepen hebben leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 geoefend met het spelen van ritmes en
akkoorden. Na 9 lessen was het zover en konden de ouders komen luisteren naar wat de leerlingen
de afgelopen weken geleerd hadden. Met als resultaat een mooi muzikaal optreden!
We gaan nog in overleg of we hier volgend schooljaar een vervolg aan kunnen geven.
Grote Rekendag woensdag 10 april
De grote Rekendag was vanwege andere
activiteiten verplaatst naar afgelopen
woensdag. De ochtend werd gestart met
een gezamenlijke opening waarin het thema
passen, meten en inhoud werd
geïntroduceerd.
Welk voorwerp past in welke doos en hoeveel
kinderen passen er in een puinafvalzak?
Na de gezamenlijke opening hebben de
leerlingen met verschillende opdrachten
gewerkt rondom dit thema. Een bruisende
rekenochtend was het gevolg.
Ouders bedankt voor jullie hulp!
Koningsspelen vrijdag 12 april
Eerst een gezellig ontbijtje in de klas, daarna de
gezamenlijke opening op het plein, met elkaar het lied
zingen en dan het spelletjes/sportcircuit.
Wat een sportieve en gezellige ochtend!
De foto’s van deze activiteiten kunt u binnenkort op de website bekijken.
Ouders die vandaag hebben geholpen… dank jullie wel!

Kleutervoetbal!
Wist u dat er afgelopen woensdagmiddag twee kleuterteams hebben
deelgenomen aan het kleutervoetbaltoernooi.
Er is goed gespeeld, ze hebben allemaal een medaille gewonnen!

Hulp gevraagd voor de bibliotheek! (Herhaling)
We zoeken nog een vader of een moeder die het leuk vindt
om één ochtend in de week de bibliotheek te draaien.
Het kan op maandag, dinsdag of donderdag.
Vind je het leuk om mee te helpen met het verwerken van
de inname en uitgifte van boeken en de leerlingen te helpen
bij het kiezen van een boek, meld je dan aan bij Lilian.
Reünie Vesterhavet en Klippeholm.(herhaling)
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

