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Agenda 

Dinsdag 23 november 
 
Woensdag 24 nov. 
 
 
Donderdag 25 nov. 
 
 
 

Geen inloopmoment voor de ouders van groepen 1 t/m 4 
Vandaag gaan alle leerlingen hun schoen zetten!  
Geen Createrhavet (gezamenlijke activiteit onder schooltijd) 
Online Algemene ledenvergadering Oudervereniging (zie informatie 
onderaan deze Vesterpost en het in de Parro-app verstuurde bericht. 
Derde gitaarles voor de groepen 5 en 6. Inhaalles van vorige week. 
Neem je gitaar mee naar school! 
Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

 

20 november 
21 november 
22 november 
 
23 november 
24 november 
 
26 november 
 

Lianne 
Ahmed 
Bastiaan 
Liz 
Flinn 
Daley 
Zoe T. 
Reece 
Jesse H 

groep 4 
groep 8 
groep 3B 
groep 6 
groep 7 
groep 3A 
groep 8 
groep 6 
Groep 8 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Geen inloopochtend! 
Aanstaande dinsdagochtend, 23 november, is er geen inloopmoment voor de 
ouders van de groepen 1 tot en met 4. 
Helaas is de afspraak weer dat er op het ogenblik geen ouders de school in 
mogen voor groepsactiviteiten. 

Corona-besmettingen op Vesterhavet. 
Op Vesterhavet hebben we deze week een toename gezien van het aantal 
kinderen dat in thuisquarantaine zit.  
Ook heb ik, vanwege het aantal besmettingen in één groep, afgelopen 
woensdag de beslissing moeten nemen om de leerlingen van groep 5 
donderdag en vrijdag thuisonderwijs te laten volgen. 
 
Het toenemend aantal besmettingen baart mij zorgen.  
Ik vind het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden en heb daarbij oog 
voor het belang van uw kind(eren) én de medewerkers. 
Het is belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat de kans om elkaar te besmetten zo klein 
mogelijk gehouden wordt. Dus heeft uw kind klachten, houd uw kind thuis en als advies testen! 



Verder is het zo dat de GGD scholen niet meer inlicht bij een besmetting (bron en contact-
onderzoek).  
Ouders dienen zelf de school te informeren. Aansluitend bepaalt de school de maatregelen. 
Ik vraag u om direct met mij contact op te nemen als er sprake is van een besmetting/positieve 
testuitslag bij uw zoon/dochter of een gezinslid. Laten we voorzichtig zijn met praten over elkaar, 
dat veroorzaakt op het ogenblik ruis en onrust en dat is niet de bedoeling. 
Ik blijf benadrukken hoe belangrijk het is om de kinderen thuis te laten blijven bij corona-
gerelateerde klachten!  
Samen houden we corona zoveel als mogelijk buiten de school. 
 

Voorleeswedstrijd groep 7 en 8  
Afgelopen woensdag was het zover. Twee leerlingen uit groep 
7 en twee leerlingen uit groep 8 zaten in de finale van de 
voorleeswedstrijd.  
Het was aan de jury, bestaande uit juf Marijke, juf Dorine en 
juf Carlijn, 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 Beria en Jayden voorgelezen, uit groep 8 
Elise B. en Ahmed. 
Ze hebben fantastisch voorgelezen. Het was daardoor erg 
lastig voor de jury om een winnaar te bepalen.  
Jayden is onze schoolkampioen! Hij gaat door naar de 

volgende ronde, waarin hij het moet opnemen tegen de winnaars van de andere scholen uit de 
Haarlemmermeer. We wensen Jayden veel succes toe! 
 
Sinterklaas 
Het was nog even spannend of Sinterklaas afgelopen weekend zou 
aankomen in Nederland. Maar hij is gearriveerd en dat betekent dat we 
het Sinterklaasfeest gaan voorbereiden.  
Helaas zullen we het programma en de invulling van het feest op 3 
december moeten aanpassen aan de nieuwe richtlijnen. 
Meer informatie volgt nog.  
 
Hieronder nog even alle belangrijke data op een rij!  

• Dinsdag 23 november mogen alle kinderen hun schoen zetten .  
   Zorgt u dat uw kind maandag 22 november zijn/haar schoen op school  
   heeft staan? Graag voorzien van een naam.  
• Vrijdag 3 december zal het Sinterklaasfeest op school worden gevierd.  
   De kinderen mogen die dag als Sint of Piet verkleed op school komen.  

   Er wordt gezorgd voor een tussendoortje en drinken voor de kleine pauze.   
   Let op: Er moet wel gewoon eten meegegeven worden voor de lunch.  
   De groepen 1 t/m 8 gaan Pietengymmen met juf Sofie deze dag.  
   Zorgt u dat de gymspullen op school zijn?  
   We hopen op een fijn Sintfeest met elkaar! 



Surprises 
Afgelopen dinsdag zijn er lootjes getrokken in de groepen 5, 6, 7 en 8.  
De kinderen gaan voor het Sinterklaasfeest een leuke surprise maken voor een 
klasgenoot.  
Afgelopen dinsdag heeft u per mail een brief met daarin alle informatie over 
het maken van de surprise ontvangen. 
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan de groepsleerkracht. 

 
Algemene ledenvergadering 
Beste ouders/verzorgers, 

Op 24 november zal de algemene ledenvergadering van de OV 
plaatsvinden.   
Deze zal dit keer online plaatsvinden. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.   
Wij beginnen om 20.00 uur. 
 
Wilt u komen, meldt u zich dan aan voor 22 november. 
U kunt zich aanmelden via email: orvoorzitter@vesterhavet.nl. 
 
Met vriendelijk groet, 
Quendoline Blüm, voorzitter  
Anna Seegers-Krueckeberg,  penningmeester  

 

 

 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
 
 


