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Agenda 

12 februari 
14 februari 
17 februari t/m 
21 februari 
24 februari 

Inloopmoment voor ouders van 8.30 uur tot 8.45 uur. 
Studiedag voor de leerkrachten, de leerlingen zijn vandaag vrij. 
Voorjaarsvakantie. 
 
Start Kunstmaand 

 

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

08 februari 
13 februari 
14 februari 

Aaliyah 
Ishani 
Dana 
Gino 

Groep 8 
Groep 4 
Groep 4 
Groep 1A 

 

 

Mededelingen en verslagen 

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 aan werken. 

Keyboardles 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben afgelopen week weer een keyboardles gehad van 
meester Daniel. Wist u dat zij nu het liedje Old Mac Donald kunnen spelen? 



Vooraankondiging afname tevredenheidspeilingen 
Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, 
hecht stichting Meer Primair veel waarde aan het oordeel van de 
directe gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen en het 
personeel. Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen 
een kwaliteitsonderzoek te willen houden. Dit onderzoek zal 
plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt 
een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor 
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en voor het personeel.  

Na de voorjaarsvakantie wordt u via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Ouder-
tevredenheidspeiling. Het invullen zal ongeveer 15 minuten duren.  
Ook zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en de teamleden een vragenlijst invullen.  
 
De vragenlijst is opgesteld door het onafhankelijke bureau ‘Scholen met Succes’. 
Alle gegevens uit de peilingen worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd.  
Het bestuur en de directie van de school ontvangen de rapportage en niet de ingevulde 
vragenlijsten.  
De verwachting is dat de rapporten half mei in ons bezit zijn.  De hoofdlijnen van de rapportage 
worden aan ouders en personeel bekendgemaakt, de onverkorte versie komt ter inzage op de 
eigen school te liggen. 
Ik wil u alvast bedanken voor uw medewerking.  

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   
 


