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Agenda 

Maandag 21 nov. 
Dinsdag 22 nov. 

Gitaarles groepen 5 en 6 
Schoen zetten op school 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

20 november 
22 november 
 
23 november 
24 november 

Liann 
Bastiaan 
Liz 
Flinn 
Daley 

groep 5 
groep 4B 
groep 7 
groep 8 
groep 4A 

 

Mededelingen en verslagen 

 
Sinterklaasfeest 
Dinsdag 22 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind maandag 21 november zijn/haar schoen heeft 
meegenomen naar school? 
Graag voorzien van een naam om verwarring te voorkomen. 
 

Voorleeswedstrijd  
Elk jaar is er een landelijk voorleeswedstrijd voor leerlingen van de groepen 7 en 8. 
Deze landelijke wedstrijd begint op school. 
De leerlingen kiezen een boek en bereiden een stuk tekst voor. Vervolgens lezen ze aan hun 
klasgenoten voor. Tijdens het voorlezen letten de klasgenoten op hoe er wordt voorgelezen. 
Vervolgens worden er per groep twee leerlingen gekozen als ‘beste voorlezer’.  
Ani en Brittney uit groep 7 en Beria en Muhanad uit groep 8 hebben afgelopen woensdag weer 
hun verhaal voorgelezen.  
Nu moest er een keus worden gemaakt 
wie, namens Vesterhavet, doorgaat  
naar de volgende ronde van de 
voorleeswedstrijd Haarlemmermeer. 
Er is onder andere gelet op snelheid van 
spreken, intonatie, ritme en gebruik van 
stemmetjes. 
Het was een moeilijke beslissing voor de 
jury…   
Maar de keuze is gemaakt! 
Het is Muhanad die onze school zal  
vertegenwoordigen bij de 
voorleeswedstrijd van de 
Haarlemmermeer.  
Succes bij de volgende ronde! 



Rekenles groep 7 
Afgelopen dinsdag stond het metriek stelsel centraal in de rekenles van groep 7. 
Het metriek stelsel bestaat uit: lengtematen (lengte), vlaktematen (lengte x breedte),  
inhoudsmaten (lengt x, breedte x hoogte) en gewichten. 
Maar hoe groot is zoiets dan? 
De leerlingen hebben onder andere gekeken naar hoe groot een vierkante meter is en hoeveel 
mensen daarin passen. Het antwoord is: 20 kleuters, 14 pubers en 9 leerkrachten! 

 
Studiedag team 
Afgelopen maandag was er een studiedag voor 
het team. 
’s Morgens stond het thema wereldgodsdiensten 
centraal. Het was een vervolg op de bijeenkomst 
van vorig jaar. Toen hebben we gekeken naar de 
uitgangspunten, de vieringen, de feesten, de 
gebedshuizen, etc. Afgelopen maandag hebben 
we gekeken naar de overeenkomsten tussen de 
verschillende wereldgodsdiensten.  
Wist u dat het thema Licht centraal staat in het 
Hindoeïsme (Divali), Christendom (11 
november), Jodendom (Chanoeka), Christendom 
(Kerst), Boeddhisme (Loi Krathong) en de Islam (licht als symbool in  de vorm van de maansikkel 
en de vijfpuntige ster). 
Zo zijn er ook overeenkomsten te vinden in verhalen en rituelen. Het was interessant om te 
ontdekken hoeveel overeenkomsten er zijn bij de verschillende wereldgodsdiensten en hoe we 
daarover met de leerlingen in gesprek kunnen gaan. 
In de middag hebben we een start gemaakt met 
het schoolplan.  
Voor de periode 2023-2027 zal er een nieuw 
schoolplan opgesteld moeten worden. 
Dat betekent evalueren van schoolplan 2019-
2023 en vervolgens met elkaar de koers bepalen 
voor de komende jaren, rekening houdend met 
de wettelijke onderwijs-eisen, het strategisch 
beleidsplan van stichting Meer Primair en de 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Het proces tot realisatie van een nieuw 
schoolplan wordt gevolgd door de 
medezeggenschapsraad. 

Ik wens u een fijn weekend toe,  Lilian Schuurman 


