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Agenda 

Maandag 20 dec. 
 
Maandag 10 jan. 2022 

De school is gesloten, de kinderen hebben verlengde kerstvakantie 
tot en met vrijdag 7 januari. 
Eerste schooldag na de kerstvakantie. 
Let op de berichtgeving over mogelijke overgang naar thuisonderwijs. 

 

Hiep hiep hoera! 
 
 
 

Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

28 december 
29 december 
30 december 
 
 
3 januari 
7 januari 
9 januari 

Chloe 
Max 
Lilly 
Sem 
Romy 
D-Jay 
Rishaant 
Estrella 

groep 3A 
groep 7 
groep 8 
groep 8 
groep 7 
groep 3B 
groep 3A 
groep 3B 

 

 

Mededelingen en verslagen 

De beste wensen voor het nieuwe jaar 
Het jaar 2021 zit er bijna op.  
Een bijzonder jaar vol activiteiten en ontwikkelingen die  
wederom anders waren dan verwacht. 
Maar… met elkaar hebben we er toch iedere keer weer  
een mooi moment voor de kinderen van gemaakt. 
 
Hoe 2022 zal gaan verlopen is nog onduidelijk. 
Laten we, kijkend naar wat mogelijk is, er weer 
een goed jaar van maken! 
Het team van Vesterhavet wenst u fijne kerstdagen  
en de beste wensen voor 2022! 
 

Corona-richtlijnen op Vesterhavet. 
Het onderwijs en de buitenschoolse opvang waren afgelopen week gesloten tot 
en met in ieder geval vrijdag 7 januari.   
Op 3 januari besluit het kabinet over de maatregelen aangaande het onderwijs 
vanaf maandag 10 januari. 
Woensdag 4 januari zal u daarover geïnformeerd worden. Wij hopen dat  
we maandag 10 januari de leerlingen weer kunnen verwelkomen! 

 
Vrijdag 10 december hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vier zelftesten ontvangen.  
Ik vraag u om de twee testen die voor de laatste week voorafgaand aan de kerstvakantie, te 
bewaren voor het moment dat de leerlingen weer naar school gaan.  
 



Kerstfeest. 
Gelukkig hebben we vorige week het kerstfeest met elkaar kunnen vieren. 
De kerstviering was sfeervol. De opgenomen filmpjes van alle groepen zorgde toch nog voor een 
gevoel van samenzijn. 
De kerstlunch in de klas was heel gezellig! 
Onderstaande foto’s geven een kijkje in de verschillende groepen. 

 
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, maar ook in de kerstvakantie thuis 
kunnen oefenen. De lessenserie van 6 lessen wordt in het nieuwe jaar afgerond. Datum volgt nog.  

Ik wens u een fijne kerstvakantie toe. Lilian Schuurman  


