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Agenda 

Vrijdag 11 maart  
Vrijdag 11 maart 
15, 16 en 17 maart 
15,16 en 17 maart 
Donderdag 17 maart 
Vrijdag 18 maart 

De leerlingen krijgen hun rapport mee  
Intekenen voor oudergesprekken 
Oudergesprekken 
Expositie van de gemaakte kunstobjecten 
Lessen beeldende vorming voor de groepen 1, 2, 3A, 3B, 4, 5 en 6 
Laatste dag om lege flessen in te leveren! 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

12 maart 
14 maart 
17 maart 
 
19 maart 

Jolie 
Dan 
Jaylin 
Yara 
Michael 
 

Groep 4 
groep 4 
groep 5 
groep 2 
groep 5 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Wij hebben op het ogenblik heeeel veeeel guppies in ons aquarium. 
Vindt u het leuk om thuis visjes te hebben? 
Kom er gerust een paar halen! 
 
Rapport en oudergesprekken. 

De leerlingen ontvangen op vrijdag 11 maart hun rapport.  
De oudergesprekken zijn gepland in de week van maandag 14 maart. 
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag, woensdag of 
donderdag. Per groep kan de dag verschillen, dat heeft te maken met 
de mogelijkheden van de desbetreffende leerkrachten. 
De gesprekken vinden op school plaats. Wilt u liever online geeft u dit dan aan bij de leerkracht. 
U kunt vrijdag 11 maart vanaf 15.00 uur via de Parro-app intekenen voor een gesprek. 
 
Start kunstmaand 

Deze week zijn we gestart met de kunstlessen. 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben van hardschuim mooie 
kunstvoorwerpen gemaakt.  
Zij hebben het hardschuim eerst moeten zagen en vervolgens met 
schroeven aan elkaar moeten bevestigen. Super leuk om te doen! 
De groepen 3 en 4 hebben met piepschuim Cobra-koppen gemaakt. 
De gezichten zijn klaar en volgende week gaan zij deze gezichten 
verven. 
De groepen 5 en 6 zijn gestart met linoleum snijden. Eerst een 
ontwerp maken, dit overnemen op het linoleum en dan vervolgens met gutsen de uitsnede maken.  



Groep 7 en 8 zijn gestart met etsen. Zij hebben hun metalen 
plaatsjes voorbewerkt. Dat betekent schuren! De plaatjes 
zijn daarnaar door de begeleiders voorbewerkt. De kinderen 
maken vervolgens een tekening op het plaatje. Het plaatje 

gaat in het zuur. Het chemisch proces dat vervolgens 
optreedt zorgt ervoor dat de afbeelding afgedrukt kan 
worden. 

➔ Volgende week donderdag wordt de laatste hand 
gelegd aan de kunstwerken. 
Zorgt u ook dan weer voor oude kleding? 

Expositie 
Bent u ook benieuwd naar de gemaakte kunst?  
Helaas kunnen we nog geen expositie organiseren waarbij we alle ouders tegelijk uitnodigen. 
Maar… we maken wel een tentoonstelling die u voor of na het rapportgesprek kunt bezoeken. 
In de hal vindt u de gemaakte kunstwerken. Nog niet alle groepen zijn dan klaar, want donderdag 

17 maart is er voor een aantal groepen ook nog een les. Maar u krijgt al wel een goede indruk van  
de verschillende kunstobjecten die de leerlingen gemaakt hebben. Komt u ook kijken? 

Hulpactie. 
De mensen in Oekraïne hebben hulp nodig. En Vesterhavet wil daar aan bijdragen! 
Deze week hebben veel leerlingen lege flessen van huis meegenomen. Leerlingen zijn ook langs de 
deuren gegaan om flessen op te halen en hebben zelfs geld gekregen als bijdrage aan deze actie. 
TOP! Volgende week… de laatste week om flessen in te leveren en daarna weten we wat deze actie 
heeft opgeleverd! 
Ook een bedankje aan de firma Agterhof, de firma die vandaag het nieuwe zand in de zandbak 
heeft geleverd. Een spontane bijdrage van 100 euro toen zij de acties van de school zagen.  
Dank je wel! 
Afgelopen weekend kwam ook spontaan het idee om mee te doen aan de actie die georganiseerd 
werd vanuit Stichting Christian Refugee Relief. 
De oorlog in de Oekraïne zorgt voor een ongekende vluchtelingenstroom richting de buurlanden.  
Deze mensen zijn vertrokken uit hun land met een minimum aan kleding. 
Met het inzamelen van kleding kan de stichting deze mensen ter plaatse helpen. 
Deze stichting zorgt ervoor dat de hulpgoederen rechtstreeks op de goede plek terecht komen. 
Ouders van de Oudervereniging hebben de afgelopen dagen de kleding die u beschikbaar heeft 
gesteld verzameld en naar de organisatie gebracht!  
Hartverwarmend, dank voor uw ruime bijdrage en dank aan de Oudervereniging!  
 
Opening peuteropvang Vesterhavet  
Maandag 7 maart was de officiële opening van Peuteropvang 
Vesterhavet! De samenwerking draagt bij aan het versoepelen van 
de overgang van de peuteropvang naar de basisschool. 
Geknutselde slingers, een grote ballonnenboog, muziek, hele 
vrolijke peuters en kleuters en taart: alle ingrediënten voor een 
geslaagd feestje waren aanwezig.  
De leerlingen van groep 1 en de peuters hebben, na de toespraak, 
gezamenlijk het lint bij de ballonnenboog doorgeknipt. De nieuwe 
locatie is geopend!  
Daarna was er voor elke leerling een lekker taartje waarmee we dit 
moment extra feestelijk hebben gemaakt.  
Peuteropvang Vesterhavet… van harte welkom! 

Ik wens u een fijn weekend. Lilian Schuurman  


