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Agenda
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei

Hiep hiep hoera!

Leerlingen vrij in verband met Tweede Pinksterdag.
Gewone schooldag, studiedag voor leerkrachten is geannuleerd.

21 mei
27 mei

Jora
Sarah

Groep 2A
Groep 4

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!
!
Pinksteren. Wat houdt dat in?
Aanstaande maandag is het tweede pinksterdag.
Pinksteren is een christelijke feestdag.
Met Pinksteren wordt traditioneel herdacht dat de apostelen
van Jezus werden verlicht door de Heilige geest in de vorm van
vlammende tongen.
Dit wordt ook wel de uitstorting van de Heilige Geest genoemd.
Daarvoor waren ze nog besluiteloos geweest, maar daarna
wisten ze precies wat ze moesten doen: andere mensen
bekeren.
Ze renden naar buiten en begonnen ieder in een andere taal
mensen te bekeren. Dat was geen eenvoudige klus, want
iedereen was tegen de volgelingen van Jezus.
Vroeger was Pinksteren een belangrijk christelijk feest, net als
Pasen en Kerstmis. Er waren ook vaste rituelen, zoals duiven
loslaten in kerken. Tegenwoordig is de christelijke betekenis
naar de achtergrond verdwenen.
(Schilderij: de Heilige Geest daalt neer op de apostelen, geschilderd door Antonio Palomino )
Schoolfotograaf
Afgelopen woensdag zijn er door de schoolfotograaf individuele en
groepsfoto’s gemaakt.
We werken dit jaar samen met de firma Schoolfoto.nl.
Het bestellen van de foto’s zal uitsluitend via de website van de
schoolfotograaf (www.schoolfoto.nl) plaatsvinden.
Over ongeveer 2 weken ontvangt u een gepersonaliseerde inlogkaart,
waarmee u de bestelling via het internet kunt plaatsen.
De bestelde fotosets worden daarna rechtstreeks naar het door u opgegeven adres verzonden.
Meer informatie vindt u op de website van de schoolfotograaf (schoolfoto.nl).

Djembé- en keyboardles.
Komende week hebben de leerlingen van de groepen 5
en 6 keybordles en leerlingen van de groepen 1, 2 3 en 5
djembéles. De lessen worden gegeven door
vakleerkrachten muziek.
De toegekende subsidie voor Kunst- en Cultuureducatie
maakt het mogelijk dat we deze lessen aan de leerlingen
kunnen aanbieden. In de week van 31 mei en 7 juni
hebben de andere groepen keybordles en de groepen
djembéles.
Voorstelling groepen 6 en 7: Durf!! Wie zwijgt stemt toe.

Gisteren hebben de leerlingen va de groepen 6 en 87 gekeken naar de
voorstelling Durf!! Wie zwijgt stemt toe:
Okke heeft van opa Engel een klarinet gekregen. Hij zou daar best graag
op leren spelen, maar durft hij dat wel? Niemand op school speelt
klarinet. Voetballen en skaten is veel cooler. Okke twijfelt.
Als hij toch een keer op de klarinet blaast en er alleen maar een schorre
valse toon uit komt, komt opa Engel tevoorschijn. Hij komt als geroepen,
want Okke worstelt met lastige vragen: Moet ik meedoen met mijn
vriendjes als ik dat eigenlijk niet wil? Wat is echte vriendschap? En nog
veel meer.
Durf!! Wie zwijgt stemt toe, gaat over positief omgaan met elkaar met
als hoofdthema’s ‘ethisch besef’ en ‘leren omgaan met groepsdruk’, de
kracht en de moed die kinderen in zichzelf kunnen vinden om
verandering aan te brengen in lastige situaties.
Ook gaat DURF over pesten en buiten sluiten, vriendschap, keuzes maken en durven/moedig zijn.
Geef je op als nieuw MR-lid
Wilt u nauwer betrokken zijn bij het onderwijsklimaat van uw kind en bij het
beleid van de school als geheel?
Dan is een plek in onze medezeggenschapsraad (MR) een mooie optie.
De zittingstermijn van één van de drie MR-leden uit de oudergeleding
verloopt namelijk in september.
U hoeft hiervoor geen uitgebreide onderwijs- of
medezeggenschapsachtergrond te hebben, wel een positieve instelling om Vesterhavet
samen met het team en bestuur tot een nog mooiere basisschool te maken.
Interesse? Geef dat voor 18 juni aan bij directeur Lilian Schuurman.
Zijn er meerdere kandidaten? Dan houden we verkiezingen.

Plaatsing 106 zonnepanelen.
En dit is het eindresultaat!
Aanstaande dinsdag en woensdag worden de panelen aangesloten en zal dit enige overlast met

zich meebrengen vanwege graafwerkzaamheden.
Drie parkeerplaatsen bij de hoofdingang kunnen dan niet gebruikt worden.

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

