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Agenda 

Maandag 14 nov. 
Dinsdag 15 nov. 
Donderdag 17 nov. 
 

Studiedag voor de leerkrachten, de leerlingen zijn deze dag vrij 
De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes trekken.  
Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

12 november 
14 november 
15 november 
16 november 
 

Luus 
Tanvi 
Lema 
Joshua 

groep 8 
groep 4A 
groep 8 
groep 8 

 

Mededelingen en verslagen 

Studiedag 
Maandag 14 november zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag  
voor de leerkrachten. 

 
Sinterklaasfeest 
Afgelopen maandag heeft u een brief met daarin de informatie over het 
Sinterklaasfeest ontvangen. 
Graag uw aandacht voor de verschillende activiteiten en welke dingen de 
kinderen daarvoor moeten regelen of meenemen. 
 

Brief stichting Meer Primair.  
Afgelopen maandag heeft u een brief van Eef Niezing ontvangen, de 
bestuurder van stichting Meer primair. 
Graag uw aandacht voor de inhoud van de brief, zodat we er met elkaar voor 
zorgen dat het aantal besmettingen op Vesterhavet laag blijft en 
leerkrachten onderwijs kunnen blijven geven en leerlingen onderwijs kunnen 
blijven volgen. 
 

Hoe zit het ook alweer?  
Nu corona voor velen naar de achtergrond is verdwenen, zijn de basismaatregelen ook wat 
weggezakt.  
We sommen de belangrijkste voorschriften nog eens voor u op:  

- Leerlingen blijven thuis bij klachten en doen een zelftest.  
Op school zijn er, zolang de voorraad strekt, testen beschikbaar. Koorts, hoesten, keelpijn, 
benauwdheid en neusverkouden zijn de bekende klachten. 

- Met een positieve zelftest heeft uw kind corona. U moet dan maatregelen nemen.  
Doe de check om te kijken wat u moet doen.  



- Bij klachten en een negatieve test adviseren wij uw kind ook thuis te laten totdat de 
klachten 24 uur weg zijn.  

- Leerlingen, ouders en leraren zijn niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden, 
maar het blijft wel een veilige afstand. Geef elkaar de ruimte.  
 

Letter B-dag! 
Het verschil tussen de letter B en D 
 is lastig als je bezig bent met leren 
lezen! 
Je haalt de letters B en D gemakkelijk 
door elkaar!  
De leerlingen van groep 3 hadden 
afgelopen maandag de letter B-dag. 
De hele dag zijn zij bezig geweest 
met activiteiten rondom de letter B. 
De juffen hadden gevraagd of de 
kinderen in blauwe, beige of bruine 
kleding naar school konden komen 
en of zij een voorwerp met de letter 
B van huis mee wilde nemen. 
Op school zijn ze gestart met het 
bedenken van B-woorden.  
Toen de leerlingen gezamenlijk meer 
dan 40 woorden hadden gevonden, 
konden zijn het klaslokaal betreden. 
Daar hebben ze nog verschillende 
vervolgactiviteiten uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld: kijk op de sticker van 
een klasgenoot en noteer het woord, 
zingen van het B-lied, zoeken van 
woorden in tijdschriften, etc. 
De letter B is extra onder de aandacht geweest en nu zeker bekend bij de leerlingen van groep 3! 
 
Paddenstoelenpad groep 3 
Tijdens de herfstles in heemtuin De Heimanshof hebben de leerlingen van groep 3 op een speelse 
manier kennis gemaakt met de volgende herfstverschijnselen: bladeren, pissebedden, 
bladvormen, bomen, kleuren, noten, vogels, bloembollen, vruchten, wormen en natuurlijk 
paddenstoelen. De leerlingen hebben in groepjes verschillende opdrachten gemaakt. 
Leuk om te ontdekken wat er gebeurt in de herfst! 

 
Sint Maarten 
11 november is de dag… dat de kleuters met hun lampion Sint Maartenliedjes hebben gezongen 
bij verzorgingstehuis Bornholm.  



Met hun lampion in de hand zijn ze door de gangen gelopen en hebben bij de deuren de liedjes 
gezongen voor de bewoners. 
Fijn dat ze weer bij de mensen langs konden gaan. 
De bewoners hebben hun bezoek erg gewaardeerd. 

 
 
 
 



Team Jeugdgezondheidszorg 2022/2023 
Aan elke school is een eigen team van specialisten Jeugdgezondheidszorg GGD gekoppeld. 
Vanuit school kunnen wij, in samenspraak met ouders, hulpvragen stellen.  
Maar u kunt dit als ouder ook zelf doen. 
Met onderstaande personen kunt u contact opnemen. 

 
 
 

Ik wens u een fijn weekend toe,  Lilian Schuurman 
 


