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Agenda 

Maandag 7 november 
Week van 7 nov. 
11 november 

Gitaarles groepen 5 en 6 
Voortgangsgesprekken met ouders 
Sint Maarten 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

8 november 
9 november 
11 november 

Patou 
Musab 
Novan 
Damian 
Melanie 

groep 8 
groep 7 
groep 4A 
groep 2 
groep 8 

 

Mededelingen en verslagen 

Kamp groep 8 
Maandag 10 uur een bus vol met leerlingen van groep 8 vertrekt richting Ermelo.  
Ze gaan op kamp! 
Tussendoor bereiken ons berichtjes en filmpjes over welke activiteiten er gedaan worden en hoe 
gezellig ze het met elkaar hebben. Op woensdagmiddag is een flink aantal leerkrachten naar 
Ermelo gegaan om de bonte avond bij te wonen.  
Een gezellige en geslaagde avond, waarin leerlingen 
verschillende acts opvoerden.  
En dan is het al weer vrijdag...  
Dat betekent koffers pakken, het kamphuis opruimen en 
dan weer met de bus terug naar school. 
De kinderen en de begeleiders hebben genoten en 
kunnen terug kijken op een fijne kampweek. 
Domingo (vader van Romy), Daniël (vader van Max), 
Tessa, Carlijn en Dorine bedankt voor de begeleiding!  



Voortgangsgesprekken 
Komende week staan de voortgangsgesprekken gepland. 
Tijdens dit oudergesprek bespreken de leerkrachten met u hun lesobservaties en de resultaten 
van de methodegebonden toetsen. Het onderdeel Cito ontbreekt in november.  
Ook zal de extra ondersteuning, in welke vorm dan ook, die uw zoon/dochter nodig heeft of krijgt, 
met u besproken worden. De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 worden bij het gesprek verwacht. 
De leerlingen krijgen nog geen rapport. 
Via de Parro-app kunt u intekenen voor een gesprek. 

 
Sinterklaasfeest 
Aanstaande maandag ontvangt u een brief met daarin de informatie over het 
Sinterklaasfeest. 
Informatie over de aanloop naar het feest en het feest dat we met elkaar gaan 
vieren op maandag  5 december. 
 

Natuurles  
Net als vorig schooljaar verzorgt juf Anneke de natuurlessen bij ons op school. 
Als gediplomeerd natuurgids kan zij veel over de natuur vertellen. 
De lessen die zij nu geeft aan alle groepen staan in het teken van Herfst. 
Juf Anneke sluit daarmee ook aan op het thema van VierKeerWijzer. 
De leerlingen van de groepen 5 zijn meer te weten gekomen over opbouw van het blad, galappels 
en de jaarringen in een boomstam. Maar ook weten zij nu wat daarin veranderd in de herfst. 
Het thema bij groep 7 was het weer. De kinderen weten nu meer over hoge en lage luchtdruk, 
de schaal van Beaufort, windrichtingen en de werking van het kompas.  
Daarnaast werd er onder andere een windmeter door de kinderen gemaakt en mocht deze buiten 
uitgeprobeerd worden. 

 
 
 
 
 
 



Digitale vaardigheid 
De leerlingen van groep 5 kregen gisteren hun eerste Word-les.  
Ze leerden van juf Esther en meester Niels allerlei handige toepassingen zoals het dik, groter of 
schuin typen van een tekst, maar ook het inkleuren van een woord of zin.  
De leerlingen maakten er ware kunstwerkjes van! Zij kunnen u vast laten zien wat ze geleerd 
hebben. Volgende week gaan we de leerlingen uitleggen hoe zij afbeeldingen en tabellen kunnen 
toevoegen aan teksten. 
Na vijf lessen krijgen de kinderen een eindopdracht met een fraai Word diploma! 

 
Gitaarlessen  
De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben hun tweede gitaarles gehad.  
Dat er door een flink aantal leerlingen thuis geoefend was, kon je goed horen!  
Deze week een twee foto’s van groep 5. 

 
 



Spel van de maand november! 
Op Vesterhavet introduceren wij dit schooljaar weer 
elke maand een nieuw spel; het ‘Spel van de maand’. 
We willen daarmee het spelrepertoire van  
de leerlingen uitbreiden.  
Juf Sofie introduceert het spel in de gymles.  
Na de gymles, kunnen de leerlingen het spel tijdens  
de pauzes op het schoolplein spelen. 
 
Shoot out   
Voor dit spel heb je een basket nodig en 2 basketballen.  
Je maakt een rijtje met elkaar voor de basket. De 2 voorste kinderen hebben een basketbal 
vast. Je moet proberen zo snel mogelijk te scoren in de basket.  
Zodra nummer 1 begonnen is met gooien, mag nummer 2 ook gooien. Als nummer 2 eerder 
scoort dan nummer 1, dan verliest nummer 1 een leven. Scoort nummer 1 wel voordat 
nummer 2 scoort, dan geeft hij/zij de bal door aan nummer 3 en sluit achteraan in de rij. 
Scoort nummer 3 eerder dan nummer 2, dan verliest nummer 2 een leven, enz. Je mag de bal 
gooien vanaf waar je staat (waar de bal eindigt na een poging), dus je hoeft niet op een vaste 
plek te staan. Als alle 5 de levens van iemand voorbij zijn, stopt het spel en begin je een 
nieuwe ronde. Je kunt ook doorgaan tot er een winnaar is. 
Heb je gescoord, geef de bal door aan iemand die vooraan in de rij staat zonder bal en 
probeer dus te scoren vóórdat degene die achter je staat het doet!   
Veel plezier!   
 
De Kindertelefoon: voor alle kinderen in Nederland 
Ouders die gaan scheiden, gevoelens van onzekerheid of een 
thuissituatie die niet fijn is. Praten helpt!  
Maar soms kunnen, durven of willen kinderen dit niet in hun eigen 
omgeving, dan is er De Kindertelefoon. 
De Kindertelefoon is er voor alle kinderen in Nederland vanaf  
8 jaar. Onze vrijwilligers bieden een veilige plek, helpen kinderen 
om gesprekken te voeren en hun (zelf)inzicht te vergroten. Hiermee leren ze te vertrouwen op 
hun eigen kracht. Per dag voeren we meer dan 1.000 gesprekken met kinderen en die gaan over 
van alles: van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin. 
 

Hoe nemen de leerlingen contact op? 
Leerlingen kunnen iedere dag tussen 11.00 en 21.00 uur met ons bellen (0800-0432) en chatten 
(via kindertelefoon.nl). Het is gratis en anoniem.  
  
Vertel jij jouw leerlingen ook over De Kindertelefoon? Dan gaan we er samen voor zorgen dat 
ieder kind in Nederland altijd iemand heeft om mee te praten. 
 

Ik wens u een fijn weekend toe,  Lilian Schuurman 

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/2/url.php?subid=xp873rgg98zncnq&nstatid=xqlom8m&info=0wp6m03&L=1311&F=H

