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Agenda 

Donderdag 19 dec. 
 
 
Vrijdag 20 december  
Maandag 23 dec. t/m  
vrijdag 3 januari 2020 

10.00 uur tot 11.00 uur: Kerstviering in de kerk 
12.00 uur: Leerlingen vrij in verband met het kerstdiner 
17.00 uur tot 18.30 uur: Kerstdiner 
Leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 
Kerstvakantie 

 

Hiep hiep hoera! 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

18 december 
 
20 december 

Joyce 
Jasper 
Finn 

Groep 8 
Groep 7 
Groep 8 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Voorbereidingen voor het kerstfeest 
We kijken terug op een gezellig sinterklaasfeest en bereiden 
ons voor op het komende kerstfeest. 
Ouders hebben afgelopen vrijdag de school in kerstsfeer 
gebracht. De kerstbomen zijn opgezet en de guirlandes 
hangen. 
Uit de klaslokalen klinken de liedjes voor het kerstfeest in de 
kerk en de lijsten voor het kerstdiner worden ingevuld door 
de ouders. 
Het belooft een mooi kerstfeest te worden! 
Ouders, dank jullie wel voor het versieren van school!   

Muziekles 
Afgelopen maandag en donderdag hebben de leerlingen 
muziekles gehad van juf Barbara van Zangexpress. 
Juf Barbara verzorgt het zanggedeelte van ons cultuur-
programma. Zij komt 8 keer per jaar in de groepen om de 
leerkracht te begeleiden en te stimuleren in het geven van zangles. 
Kennismaking met muziekinstrumenten wordt ingevuld door djembé-les voor de groepen 1 t/m 8 
en de keyboardles voor de groepen 5 t/m 8 die in januari worden gegeven. 
Als Cultuurmagneet-school besteden we aandacht aan muziekonderwijs en kunstzinnige vorming. 
Tijdens de ‘kunstmaand’ in maart besteden we, net als vorig schooljaar,  uitgebreid aandacht aan 
de verschillende schilders en hun manier van werken. Tijdens de expositie kunt u de werken van de 
leerlingen bewonderen. In de maand mei gaan we werken aan het project ‘Carnaval der dieren’, 
waarin zang en kunstzinnige vorming samen komen. Uiteraard ontvangt u ter zijner tijd een 



uitnodiging om beide activiteiten te bekijken en te beluisteren.  

   (Foto’s: muziekles in groep 3 en 6) 
 
Datalek Meer Primair 
Een medewerker van Stichting Meer Primair (koepel van 17 scholen waar ook Vesterhavet onder 
valt) heeft onlangs een interne fout ontdekt die je als datalek kunt bestempelen. Voor de 
duidelijkheid: het gaat niet om documenten van Vesterhavet. 
 
De interne fout gaf een aantal medewerkers van Meer Primair de gelegenheid documenten in te 
zien waar ze geen recht toe hadden. Hoewel nergens uit is gebleken dat deze documenten (van 
andere scholen dus) ook daadwerkelijk bekeken zijn, is Meer Primair wettelijk verplicht er melding 
van te maken, o.a. bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De stichting heeft ook direct de beheerder 
geïnformeerd en opdracht gegeven de fout te herstellen. Dat is inmiddels gebeurd. 
 
Nogmaals: er zijn geen documenten van Vesterhavet buiten de school, bij een andere school of bij 
andere medewerkers van Meer Primair terechtgekomen. 

Wilt u meer informatie? Kijk voor het beleidsplan ‘Privacy en veiligheid’ 
op www.meerprimair.nl/privacy 

 

Verlichtingscontrole 

Vrijdag 29 november hebben de leerlingen 
van groepen 6, 7 en 8 – en zelfs een aantal 
stoere kinderen uit groep 5 – de verlichting 
van hun fiets laten controleren.  
In totaal zijn 63 fietsen gecontroleerd met 
hulp van vrijwilligers van de Fietsersbond. 
Bijna alle fietsen zijn goedgekeurd, soms met 
een beetje hulp. Als beloning kregen de 
leerlingen een leuke sleutelhanger cadeau.  
Het is goed om te zien dat weer een hoop 
kinderen weer veilig op pad kunnen. 

 

Ik wens u een fijn weekend toe en tot maandag. Lilian Schuurman   

http://www.meerprimair.nl/privacy

