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Agenda 

3 februari 
3 februari  
3 febr. en  6 febr. 
12 februari 

Adviesgesprekken groep 8. De leerlingen uit groep 8 zijn deze dag lesvrij. 
Zanglessen voor leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
Keyboardles voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
Inloopmoment voor ouders van 8.30 uur tot 8.45 uur 

 

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

31 januari Iegor Groep 7 

In de week van 3 februari t/m 7 februari geen jarigen! 

 

Mededelingen en verslagen 

Adviesgesprekken 
Maandag 3 februari hebben de leerlingen van groep 8 vrij in verband met de adviesgesprekken. 

Gevonden voorwerpen 
Het is bijna 1 februari en dat betekent dat we de bakken 
met de gevonden voorwerpen gaan opruimen.  
Mist u iets, bijvoorbeeld een shirt of een gymschoen, kijk 
dan even in de bakken. Dinsdagochtend 4 februari 
worden de bakken leeggehaald en opgeruimd. 

Inloopmoment voor ouders 
Op woensdag 12 februari is er een inloopmoment voor ouders van de groepen 1 t/m 8. 
Tijdens dit moment bent u van 8.30 uur tot 8.45 uur van harte welkom in de klas van uw zoon of 
dochter. Uw zoon of dochter zal dan aan u laten zien waar ze in de groep mee bezig zijn. 

Terugblik op de stakingsactie 
Vorige week heeft u het bericht gekregen dat  
de medewerkers van Vesterhavet niet actief 
deelnemen aan de stakingsactie.  
We steunen echter wel de beweegredenen. 
Ook wij zien dat er in de nabije toekomst een 
probleem zal ontstaan door het tekort aan 
leerkrachten en de toenemende werkdruk.  
Ook de gelijke betaling met de leerkrachten van 
het voortgezet onderwijs is een actiepunt waar 
wij achterstaan. 
Het team van Vesterhavet heeft de actieslogan 
‘Stel dat juf er nu niet is... opgesteld. 



Met deze zin geven we het probleem en onze acties aan. Want als er straks geen leerkrachten 
meer beschikbaar zijn, hoe gaat het onderwijs er dan uitzien voor onze leerlingen? 

Op donderdag en vrijdag hebben verschillende medewerkers van externe instanties ons 
ondersteund met deze actie door een stukje van het lesprogramma in te vullen. Dit sluit aan bij  
één van de opties die er zijn op het moment dat er geen leerkrachten meer beschikbaar zijn voor 
de vervanging van een zieke of verlofgerechtigde juf of meester.  
 

 

Op donderdag was Marianne Fleur (o.a. vrijwilliger bij Jeugdland) bereidt om een natuurles te 
geven in de groepen 1 t/m 3. Juf Jacqueline heeft een 4xWijzerles gegeven aan groep 4. 
En voor de groepen 5 t/m 8 waren medewerkers van het Rode Kruis bereidt om EHBO-lessen te 
geven. 

  

Op vrijdagochtend hebben de leerlingen van 
de groepen 1 t/m 4 muziekles gekregen van 
Barbara van Houten (Zangexpress en Pier K) 
en hebben de leerlingen van de groepen  
5 t/m 8 een ICT/programmeerles gekregen 
van Niels Boersma (ICT-coördinator). 
De ochtend hebben we gezamenlijk afgesloten  
met het zingen van verschillende liedjes  
van Zangexpress onder leiding van juf Barbara. 

 



   

 
 
Verder hebben de leerlingen gewerkt aan de opdrachten uit de 
natuurleskisten en aan een creatieve opdracht. 
Ook hebben zij nog bloembollen geplant in de tuintjes rond de 
school.  
In het voorjaar herinneren de bloemen ons dan nog aan deze 
actie.  

 
U begrijpt dat de invulling van deze dagen nu een ‘ludiek karakter’ 
hadden. En wij bedanken dan ook de mensen die zich beschikbaar 
hebben gesteld om hier aan mee te werken. 
Maar… voor de toekomst is het nog maar de vraag of het mogelijk 
is om met behulp van externen de vervanging te regelen. 
En wat betekent het dan ‘Als de juf er niet is…’  

Stichting Meer Primair heeft een vervangingsprotocol opgesteld 
waarin duidelijk vermeld staat welke stappen er worden 
ondernomen om de vervanging in te vullen op het moment dat 
een leerkracht ziek is of verlof heeft.  
Het vervangingsprotocol van Vesterhavet treft u aan op onze website onder het tabblad ‘Actueel -> 
‘Documenten’. 

 

 

 

 

 



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 zich aanmelden bij Lilian.  

 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
 


