
      

Vesterpost 16 
10 december 2021 

 
 

Schooljaar 
2021-2022 

 

 

 

Agenda 

13 dec. t/m 17 dec. 
Woensdag 15 dec. 
15 december 
Maandag 20 dec. 
 
Donderdag 23 dec. 
Vrijdag 24 dec. 

Aandacht voor goede doel actie ‘Zet jij ook een bordje bij?’ 
“Foute Kersttruiendag!” 
GEEN inloopmoment voor de ouders van de groepen 1 tot en met 4 
Gitaarles voor de groepen 5 en 6.  
Neem je gitaar mee naar school! 
Aangepast kerstfeest. School van 8.30 uur tot 14.30 uur.  
Leerlingen hebben les tot 12 uur, daarna begint de kerstvakantie. 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

11 december 
  
 
 

Dinah 
 

groep 3B 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Kerstfeest.(herhaling) 
Er is een wijziging in de tijden dat de leerlingen op school zijn. 
Donderdag 23 december hebben ze van 8.30 uur tot 14.30 uur school en komt 
het avondprogramma (kerstdiner en samenzang met ouders) te vervallen. 
Voor meer informatie zie bijlage. 

 
Woensdag 15 december… foute kersttruiendag! 
De stichting Save the Children biedt wereldwijd hulp aan kinderen 
op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. 
De coronacrisis, conflicten en de gevolgen van klimaatverandering 
hebben het honger- en ondervoedingsproblematiek naar een 
wereldwijd recordniveau gebracht. Nog nooit eerder raakten de 
levens van zoveel kinderen op grote schaal ontwricht. 
 
En nu gaan we richting Kerst…  
De feestdagen vier je samen. Met een tafel vol familie en bekenden, met lekker eten en 
gezelligheid. Stichting Save the Children helpt gezinnen in gebieden waar dit niet vanzelfsprekend 
is, waar voedseltekorten heersen of conflicten de toevoer van voedsel beperken. 
Vesterhavet wil hier graag een steentje aan bijdragen en ook de tafel dekken voor kinderen en hun 
families voor wie een goed bord eten niet vanzelfsprekend is.  
Wij gaan dit doen met alle leerkrachten en leerlingen van de school door mee te doen aan de actie 
‘Zet jij ook een bordje bij?’ 
 
Om dit extra onder de aandacht te brengen, hebben zij de actie  ‘foute kersttruiendag’ 
georganiseerd. 



Wat gaan we doen…  
- Trek op woensdag 15 december een ‘foute’ kersttrui, kerstbloes of kerstsokken aan, doe 

kerstballen in je oor of een kerstslinger in je haar! 
Kortom... doe iets leuks/ grappigs of geks aan wat te maken heeft met Kerst!  
Het kan van alles zijn! 

- Op woensdag 15 december tellen we hoeveel kinderen en 
leerkrachten gehoor hebben gegeven aan deze oproep!  
Voor elke leerling of leerkracht geeft de school € 0,50  
Dat betekent dat we gezamenlijk maximaal € 117,50 euro 
kunnen ophalen. (209 leerlingen en 26 leerkrachten) 
Voor elke 10 euro wordt er een bordje bijgezet! Dat betekent 
dat er voor een gezin een voedselpakket beschikbaar is.  

- Verder is het ook nog mogelijk dat de kinderen en leerkrachten zelf een centje bijdragen. 
Maandag 13 december t/m vrijdag 17 december staan er op de bar in de grote hal én op de 
tafel in de onderbouwhal geldkistjes.  
Heeft u nog 50 cent of misschien wel een euro over voor dit goede doel, laat uw kind dan 
de bijdrage in deze kistjes doen. 

Vrijdag 17 december tellen we de geldkistjes en voegen we het 
bedrag toe aan de donatie vanuit school.  
Misschien halen we dan wel een donatie van 150 euro op en 
kunnen we 15 gezinnen blij maken met een voedselpakket.  
Hoe mooi zou dat zijn!  
Jullie doen toch ook mee?! 
 

Kerstfeest 
Donderdag 23 december vieren we kerstfeest op school. Dit jaar helaas niet in de kerk, maar op 
school met je eigen groep in je eigen klaslokaal. 
Als bijlage bij deze Vesterpost ontvangt u de kerstbrief. 
We vragen u om op de dag van het kerstfeest de kinderen in gezellige feestkleding naar school te 
laten gaan. 

Gitaarles 
De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben de afgelopen 5 weken gitaarles gehad van meester 
Pytrik. Ze hebben een leengitaar gekregen waar ze op school op speelden. Deze leengitaar hebben 
ze ook meegekregen naar huis, zodat ze tussen de lessen door thuis konden oefenen. 
De lessenserie van 6 lessen zou eigenlijk 9 december afgelopen zijn, maar meester Pytrik heeft op 
18 november geen gitaarles kunnen geven, deze laatste les wordt ingehaald op maandag 20 
december.  
 

Corona-besmettingen op Vesterhavet. 
Vanuit het rijk is er geadviseerd om bij leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 
twee keer per week thuis een zelftest te laten uitvoeren.  
Er zijn daarvoor gratis zelftesten  beschikbaar gesteld.  
Vandaag ontvangen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vier zelftesten 

voor de komende twee weken, de periode tot de kerstvakantie.  

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
 


