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Agenda 

31 januari 
 
30 en 31 januari 

Creamoment (handvaardigheid rondom het thema Winter) is verplaats 
van woensdag 29 januari naar vrijdag 31 januari! 
Landelijke stakingsdag in basisonderwijs. Vesterhavet doet hier niet 
actief aan mee. Kinderen worden op school verwacht. 

 

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

26 januari 
 
29 januari 
31 januari 

Raff 
Reduan 
Yagmur 
Iegor 

Groep 1A 
Groep 5 
Groep 1A 
Groep 7 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Een mooi bericht… 
Juf Maaike is zwanger en zal begin juli bevallen van haar eerste 
kindje! 
Ouders van groep 5 worden te zijner tijd ingelicht over haar 
verlofperiode en de vervanging. 
 

Staking op 30 en 31 januari. 
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari organiseren 
alle onderwijsvakbonden een tweedaagse stakingsactie in 
het onderwijs. De medewerkers van Vesterhavet hebben 
aangegeven niet actief deel te nemen aan deze 
stakingsactie. Dat betekent dat de school op donderdag én 
vrijdag gewoon open is en alle leerlingen verwacht worden.  
Het lesprogramma voor deze dagen zal anders ingevuld 
worden. Daar hoort u volgende week meer over. 

Createrhavet. 
Maandag 20 januari waren de groepen 1, 3, 5 en 7 
aan de beurt voor een optreden of presentatie 
tijdens deze Createrhavet. De muzikale begeleiding 
werd zoals altijd verzorgd oor Rob van Dijk. 
De voorstelling is geopend door groep 1B.  
Zij zongen het lied ‘Het is Winter’. Na dit optreden 
zong groep 1A het lied ‘Het is feest in de keuken’. 
Dat lied sluit mooi aan bij het thema ‘restaurant’, 
het thema waar zij over werken in de groep. 



Daarna zingen met elkaar het lied ‘Daar komen we 
wij aan’ en het nieuw lied ’Op de grote boerderij’. 
Groep 3 is bezig met talenten. Verschillende 
leerlingen toonden hun talent, hoelahoepen, 
voorlezen en piano spelen. Wat knap dat de 
leerlingen dit al kunnen! 
De leerlingen van groep 3 zongen ook het lied 
‘Het is winter’, maar dan toch weer even anders 
als groep 1B. 

Het gezamenlijke lied ‘Stieros uit Spaños’ was weer een gezellig intermezzo. 
Daarna groep 5 met toneelstukjes, een rap en een poster met als thema plagen en pesten. 
Groep 7 was als laatste aan de beurt en deed een quiz. Het thema was Amerika, dit thema hebben 
wij ook uitgewerkt in spelvorm bij Vierkeerwijzer. 
Ter afsluiting nog gezamenlijk het nieuw aangeleerde lied ‘Op de grote boerderij’. 
Een gezellige en afwisselende Createrhavet waarin de kinderen van de genoemde groepen hebben 
laten zien waar zij mij bezig zijn geweest in de klas. 

Bibliotheek. 
Wilt u thuis kijken of er nog boeken liggen die thuis horen in de bibliotheek van 
Vesterhavet. U herkent de boeken aan de stempel in de binnenkant en onze naam 
op de barcode. Ligt er thuis nog een boek … graag weer meegeven aan uw zoon of 
dochter. 

 Wist u dat…er iedere woensdagmiddag van 15:00 uur tot 15.30 uur in alle 
bibliotheekvestigingen wordt voorgelezen voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. 

Tuincommissie. 
Heeft u nog een beetje tijd over en zin om iets voor school te doen? 
Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen bij het onderhoud van de 
borders rondom de school.  
Heeft u eens in de zoveel tijd een uurtje beschikbaar voor het verwijderen 
van onkruid, etc. 
We hebben nog geen idee over tijdstip en dag, dat hangt af van wanneer u 
beschikbaar bent.  
U kunt u aanmelden bij Lilian.  

 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   


