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Agenda 

Vanaf 13 januari 
 
14 januari 
16 januari 
 

Start afname Cito-toetsen. De verschillende toetsen worden de komende 
vier weken op verschillende dagen afgenomen. 
20. 00 uur tot 22.00 uur Vergadering Oudervereniging 
19.30 uur tot 21.30 uur Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

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

13 januari 
14 janauri 
 

Samuel 
Ravishant 
El-Jorai 

Groep 1A 
Groep 7 
Groep 2 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Aanmelding broertjes en zusjes. 
Als school is het fijn om op tijd te weten wanneer er kinderen instromen in de verschillende 
groepen. Op deze manier hebben we zicht op de instroom en het totaal aantal leerlingen wat we 
kunnen verwachten. 
Is het jongere broertje of zusje van uw zoon of dochter al aangemeld? 
U kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij Lilian.  
Alvast bedankt. 

Muziekexpress. 
Afgelopen woensdag en donderdag hebben de 
leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 keyboard-les 
gekregen van meester Daniel. 
Na de uitleg hebben de leerlingen met elkaar de intro 
van een liedje gespeeld. Met elkaar, ieder een eigen 
partij spelend, klonk het al als een volwaardig 
liedstukje. 

Tijdens deze les hebben de leerlingen ritme- en de 
geluidsmogelijkheden van de keyboard ervaren. 
En… dat je met elkaar een prachtig muziekstuk kunt 
spelen.  

Deze muzieklessen zijn onderdeel van het 
muziekgedeelte van het cultuurmagneetschool-
programma. 



Staking op 30 en 31 januari. 
De onderwijsbonden hebben aangekondigd dat er op 30 en 31 januari gestaakt zal worden. 
Stichting Meer Primair heeft een standpunt ingenomen omtrent deze stakingsactie en dit 
gecommuniceerd naar alle medewerkers. De komende week geven de medewerkers aan of ze 
deelnemen aan deze actie. Volgende week vrijdag hoort u meer over wat dat voor Vesterhavet 
betekent. 

Vervangingsprotocol. 
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, regelen we de opvang van de groep zo goed 
mogelijk. Door het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs is het vinden van vervanging 
echter een toenemend probleem aan het worden.  
In het vervangingsprotocol staan de stappen die op onze school genomen worden bij ziekte of 
verlof van één van de leerkrachten. Uitgangspunt is altijd om lesuitval zoveel als mogelijk te 
voorkomen, zodat het onderwijs zo goed als mogelijk wordt gecontinueerd, maar ook een 
evenredige belasting van de leerkrachten. 
Het vervangingsprotocol kunt u vinden op de website van de school onder het kopje ‘actueel -> 
documenten’.  

Vanuit de sportcommissie 
In de kerstvakantie hebben vier leerlingen uit 
groep 7, Jayden, Milan, Liza en Neyo,  deel 
genomen aan het basketbaltoernooi. 
Na vier wedstrijden was de conclusie dat ze goed 
hun best hebben gedaan, maar de finale niet 
bereikt hadden. 
Diana, bedankt voor het begeleiden van het team. 
 
Website 
Al enige tijd kregen wij berichten over de slechte bereikbaarheid van de website. 
Inmiddels is de storing verholpen en is de website (www.vesterhavet.nl) weer bereikbaar! 
De kalender, de Vesterpost en de foto’s van de verschillende activiteiten zijn weer in te zien. 
Excuses voor het ongemak. 

 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   

http://www.vesterhavet.nl/

