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Agenda
Maandag 16 nov.
Dinsdag 17 nov.
Dinsdag 17 nov. en
donderdag 19 nov.
Donderdag 19 nov.
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn vandaag vrij.
Lootjes trekken bij groep 5 t/m 8. Meer informatie volgt nog.
Djembélessen voor de groepen 1 tot en met 3 en groep 5
Vergadering Medezeggenschapsraad
14 november
15 november
16 november
20 november

Tanvi
Feline
Lema
Joshua
Lianne
Julia V.

Groep 3
Groep 7
Groep 6
Groep 6
Groep 3
Groep 5

Mededelingen en verslagen
Studiedag
Maandag 16 november is er een studiedag voor de leerkrachten.
De leerlingen zijn die dag vrij!
Einde verlofperiode
Vanaf volgende week is de verlofperiode van Juf Maaike voorbij en zal zij op donderdag en vrijdag
weer voor groep 5 staan. We bedanken juf Gulhan voor het vervangen van juf Maaike vanaf de
zomervakantie.
Ook kan ik melding maken van een komend zwangerschapsverlof voor juf Fréderique. Zij zal na de
voorjaarsvakantie met verlof gaan. De ouders van groep 2A worden te zijner tijd geinformeerd over
wie haar gaat vervangen. Wij wensen juf Frédérique een voorspoedige zwangerschap toe.
Sinterklaasfeest
Dit jaar loopt het allemaal een beetje anders.
Zo ook het maken van surprises in de groepen 5 tot en met 8.
Dinsdag 17 november worden er lootjes getrokken. Dit jaar maken de
leerlingen geen surprise voor elkaar. Wel zal er een persoonlijk gedicht
voor een medeleerling gemaakt worden.
Meer informatie ontvangen de desbetreffende groepen in een aparte
brief.

Computerles.
Vandaag hadden de leerlingen van de groepen 8
en 5 de tweede mediawijsheidles.
We maken daarbij gebruik van het programma
Hackshield.
De kinderen leren daarmee om te gaan met
cybercrime. Denk hierbij aan het maken van een
veilig wachtwoorden en het achterlaten van
gegevens.
De groepen krijgen 3 lessen achter elkaar aangeboden.
De lessenserie wordt afgesloten met een echt Cyberagent-diploma.
In december worden deze lessen aan de groepen 6 en 7 aangeboden.
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
Afgelopen maandag was het zover.
Totaal vier leerlingen uit de groepen 7 en 8
zaten in de finale van de voorleeswedstrijd.
Het was nu aan de jury, bestaande uit juf
Marijke en juf Lilian, om te bepalen welke
leerling Vesterhavet gaat vertegenwoordigen
bij de regionale voorleeswedstrijd.
De finalisten hebben elk een stuk tekst uit een
zelfgekozen boek voorgelezen.
De jury lette op leestempo,
tempowisselingen, stemgebruik, nadruk
leggen op de goede plaats, emotie
overbrengen, kijken naar het publiek, verstaanbaarheid en fragmentkeuze.
Uit groep 7 hebben Zoë en Achmed voorgelezen, uit groep 8 Chris en Marjolein.
Ze hebben fantastisch voorgelezen. Het was daardoor erg lastig voor de jury om een winnaar te
bepalen. Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor Chris.
Chris is nu door naar de volgende ronde waarin hij het moet opnemen tegen de winnaars van de
andere scholen van de Haarlemmermeer. We wensen Chris veel succes toe!
Gitaarles
Afgelopen maandag was
de laatste gitaarles.
Dertien leerlingen uit de
groepen 5 tot en met 8
hebben gedurende
9 bijeenkomsten als
beginner en gevorderde
gitaarles gehad van
Pytrik Rot.
De lessenserie wordt
normaal gesproken
afgerond met een
optreden voor de
ouders. Dit jaar is het
optreden opgenomen en hebben de ouders middels een film kunnen horen zien wat de leerlingen
hebben geleerd. Er zijn plannen om komend jaar weer een lessenserie gitaar spelen aan te bieden
aan de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Te zijner tijd wordt u daarover geinformeerd.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

