
      

Vesterpost 14 
2 december 2022 

 
 

Schooljaar 
2022-2023 

 

 

 

Agenda 

Maandag 5 december 
Maandag 5 december 
 
Dinsdag 6 december  

Sinterklaasfeest 
Geen gitaarles voor de groepen 5 en 6 
De laatste les is op maandag 12 december 
Gewone lestijden 
 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

5 december 
8 december 

Robin 
Jent 

groep 4B 
groep 2 

 

Mededelingen en verslagen 

Verzoek.  
Wilt u maandagochtend 5 december de kleine parkeerplaats achter de school vrij 
houden? 
Vanuit school het verzoek om uw auto aan het begin van de ochtend elders te  

                         parkeren in verband met de aankomst van Sinterklaas! 
 
Vol verwachting klopt ons hart…. 
Sinterklaas en de pieten komen aanstaande maandag naar Vesterhavet. 
We verwachten hem rond 8.45 uur. 
We ontvangen Sinterklaas buiten bij de kleine parkeerplaats achter de 
school. De kinderen gaan om 8.30 uur eerst naar binnen naar hun klaslokaal, 
daarna zullen de groepen bij de parkeerplaats gaan staan.  
U ben van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
De kinderen mogen deze dag verkleed als Sint of Piet naar school komen 
Voor de kleine pauze wordt er gezorgd voor een tussendoortje en drinken. 
De kinderen moeten wel eten en drinken meenemen voor de lunch. 
Nog maar een paar nachtjes slapen… 
 

Touwtjespringen   
Deze maand hebben we als spel/sport touwtjespringen.  
Er zijn namelijk heel veel verschillende vormen van touwtje 
springen. Om te leren met touwtje springen kun je het beste 

springen in slow motion, heel langzaam dus.  
Begin met het touwtje achter je, laat het rustig over je hoofd gaan en zodra het de grond 
raakt spring je omhoog. Doe dit steeds sneller tot je achter elkaar door kunt springen.  
Je kunt springen met 2 voeten tegelijk of met je voeten los, als een soort paardje. 
Als gewoon touwtjespringen lukt, kun je jezelf wat uitdagen en het moeilijker maken.  
Hier zal ik wat andere vormen van touwtje springen benoemen om het moeilijker te maken. 



Achteruit touwtjespringen – Kruisen (armen gekruist houden als je springt) – Dubbelen (1x 
springen en het touwtje 2x onder je door laten gaan) – Met z’n 2en in 1 springtouw – Groot 
springtouw (2 kinderen draaien en 1 iemand springt in het midden) – Inspringen in het grote 
springtouw. 
Veel plezier en succes en als je tips wilt of wilt laten zien wat je geoefend hebt, kan je altijd 
naar juf Sofie gaan!   
 

Createrhavet 
Afgelopen woensdag was het de beurt aan de groepen 1, 4B en 6 om op te treden bij Creater-
havet. 
De voorstelling is geopend door groep 1 met het lied ‘Pepernoot, taai taai, chocola!’ 
Groep 2 meldde zich spontaan aan voor een optreden en nogmaals werd het vorige lied 
gezongen. 

Hierna was het de beurt aan groep 4B.  
Zij zongen het lied ‘Bewegen is gezond’, van Kinderen voor Kinderen. Dit lied paste bij het thema 
mijn lichaam waar deze groep met Vierkeerwijzer aan gewerkt had. Het lied was onder 
begeleiding van Flore ingestudeerd. Zij was destijds lid van bij het Kinderen voor Kinderenkoor. 
vervolgens hadden de leerling een paar vragen over het menselijk lichaam voor de kinderen van 
de andere groepen. Zij konden de vragen beantwoorden met een duim omhoog of duim omlaag! 
Moeilijke vragen waar de leerlingen van groep 4 een antwoord op konden geven! 
En toen was het moment daar om de bijna jarige meester Rob toe te zingen. Met een lied en 
korte polonaise hebben we meester Rob alvast gefeliciteerd! 

 
Dan de nieuwe rubriek ‘Dat wil ik nog even delen’. Liv en Britney (groep 7) hebben het metrieke 
stelsel uitgelegd. En Liz en Stefanie (groep 7) hebben verteld over het weer. Met beide 
onderwerpen zijn de leerlingen van groep 7 de afgelopen bezig geweest. 
Tot slot was het de beurt aan groep 6. Zij hebben verschillende dingen gedaan op het podium; 
een goocheltruc, een presentatie van een liedje gemaakt op de melodie van Gigagroen, een quiz 



en een dansje.    
Createrhavet hebben we gezamenlijk afgesloten met het lied ‘Piet ging uit fietsen’. 
Het was weer een gezellig optreden! Juf Marijke, dank je voor de presentatie. 
Meester Rob, dank je wel voor de muzikale ondersteuning. 

 

Pietengym 
Gisteren en vandaag hadden de kinderen geen gewone gymles, maar pietengym!  
Sinterklaas heeft gymjuf Sofie gebeld om te vragen of de kinderen konden oefenen met klimmen,  
lopen over de daken, pakjes in de schoorsteen gooien en samenwerken.  
De kinderen hebben flink geoefend en kunnen, als het nodig is, Sint helpen met pakjes bezorgen! 

 



 
Inloopochtend woensdag 30 november 
Fijn dat u er weer was!  
Het volgende inloopmoment is donderdag 26 januari. U komt dan toch ook weer? 

Ik wens u een fijn weekend toe,  Lilian Schuurman 


