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Agenda 

23 september Nationale kraanwaterdag 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

19 september 
21 september 
25 september 
 
 

Yassin 
Marjolein 
Mik  
Mera 

Groep 6 
Groep 8 
Groep 3 
Groep 6 
 

  

Mededelingen en verslagen 

Kinderboerderij. 
Het bezoek aan de kinderboerderij, door de leerlingen van de groepen 1 en 2 gaat 
helaas niet door. 
 

Oudergesprekken in de buitenlucht. 
Wat fijn… dat we de ouders na zo’n lange tijd, weer even 
konden spreken. 
Wat fijn… dat er we ook ouders nog online en telefonisch 
hebben kunnen spreken. 
En… 
Wat fijn… dat het weer goed was en dat we dit dan ook 
buiten konden laten plaatsvinden! 
 
Berichten doorgeven aan de groepsleerkracht. 
Even een berichtje doorgeven is lastiger nu ouders niet in de school mogen. 
Maar zorgt ervoor dat leerkrachten nu niet altijd op de hoogte zijn, van zaken die belangrijk zijn om 
te weten, zodat zij er rekening mee kunnen houden en weten wat er bij een leerling speelt. 
Als er is wat belangrijk is voor de leerkracht om te weten, geef dit dan door met een briefje, een 
mailtje of een telefoontje. Het is belangrijk dat u dit rechtstreeks doorgeeft aan de leerkracht, 
zodat ze direct op de hoogte zijn en er rekening mee kunnen houden.  
Alvast bedankt. 

Nationale kraanwaterdag. 
Woensdag 23 september 2020 organiseren de Nederlandse 
drinkwaterbedrijven gezamenlijk de Nationale Kraanwaterdag. 

Centraal thema dit jaar is: slim omgaan met kraanwater.  
Op deze dag wordt er aandacht besteed aan kraanwater als 
duurzame en gezonde dorstlesser.  
Aan de hand van een korte aantrekkelijke les ontdekken kinderen waar hun kraanwater vandaan 
komt, hoe kraanwater wordt gezuiverd en hoe je zelf slim kunt omgaan met dit gezonde en 



duurzame natuurproduct. 
Voldoende water drinken draagt bij aan een gezonde levensstijl. Nergens ter wereld is de kwaliteit 
van het drinkwater zo hoog als in Nederland.  
Om kinderen hiervan bewust te maken en ze te vertellen waarom kraanwater drinken een gezonde 
en duurzame keuze is, organiseren de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven (Brabant Water, 
Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waternet, WMD en WML) 
gezamenlijk de Nationale Kraanwaterdag. 
Op Vesterhavet gaan wij hier met behulp van de aangeboden lessen aandacht aan besteden! 
 

Spelletjesmiddag groepen 1 en 2 
Vanmiddag hebben de leerlingen van de groepen 
7 en 8 de kleuters begeleid bij de spelletjes-
middag. 
Gedurende een half uurtje hebben zij met een 
klein groepje kleuters een ontwikkelingsspel 
gespeeld. 
Niet alleen leerzaam voor de kleuters. Ook de 
leerlingen van groep 7 en 8 ervaren hoe zij leiding 
moeten geven, anderen kunnen enthousiasmeren 
en stimuleren. 
De spelletjesmiddagen staan nog zes keer 
ingepland. Iedere keer zullen andere leerlingen 
van de groepen 7 en 8 hieraan deelnemen. 
De volgende spelletjesmiddag is op 13 november. 

   
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   


