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Schooljaar
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Agenda
31 mei
2 juni
3 juni
25 juni
28 juni
Hiep hiep hoera!

Start afname Eind-Cito’s
Keyboardles groep 7 en 8
Djembéles groep 4 en 6
Leerlingen krijgen hun rapport mee
Oudergesprekken
1 juni
2 juni

Maria
Bas

Groep 7
Groep 5

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

De laatste weken tot de zomervakantie…
Nog maar zes weken tot de zomervakantie en dan is dit schooljaar voorbij.
Een schooljaar waarin we vanwege Corona de nodige aanpassingen hebben gemaakt.
Aanpassingen in:
- het lesgeven (denk aan thuiswerken, elke groep in zijn eigen bubbel, etc.)
- activiteiten (koningsspelen, afscheid groep 8)
- contact met ouders (oudergesprekken via TEAMS, niet even een kijkje nemen in de klassen)
Wat betreft de activiteiten hebben we steeds gekeken wat er binnen de geldende maatregelen
mogelijk was. Dus wat kan er wel en wat mag er nog niet.
Helaas kunnen we nog niet op schoolreis. Dit is Meer Primairbreed afgesproken.
Wel sluiten wij het schooljaar af met een eindfeest voor de leerlingen.
Op donderdag 1 juli hebben alle groepen twee workshops van theaterbureau Bannink.
Tijdens de workshops leren zij een dans én maken zij de bijbehorende attributen.
Aan het eind van de dag worden alle dansen samengevoegd tot een voorstelling.
We hopen dat het mogelijk is dat ouders de voorstelling kunnen komen bekijken.
Mocht dat nog niet mogelijk zijn, dan nemen we de voorstelling op en kunt u thuis het
eindresultaat meemaken. Meer informatie volgt nog.
Stepjes, skateboarden, etc.

Nu het weer beter wordt en de kinderen vaker met stepjes,
skateboarden, etc. naar school komen, moeten we weer
de aandacht vestigen op de veiligheid in de gangen.
De stepjes en skateboarden worden nu bij de uitgangen gelegd.
Er mogen, vanuit de brandverordening, geen obstakels
liggen bij vluchtwegen!
De uitgangen moeten ten alle tijden vrij zijn!
Dat betekent dat de stepjes buiten, eventueel aan een slot, moeten
worden geplaatst en de skateboarden ook op een andere plek moeten

worden opgeruimd.
School is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of diefstal.
Buitengym
Vandaag was het eindelijk de eerste dag met echt
mooi weer, dus hebben de kleuters uit de groepen
1 en 2 niet in de speelzaal, maar buiten gegymd!
Er waren verschillende beweegsituaties op het
plein uitgezet waar de kinderen heerlijk mee bezig
zijn geweest!

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

Oudervereniging
Beste ouders,
Ook wij als OV vinden het jammer dat we dit jaar geen schoolreisje
kunnen organiseren. Wij hebben alle mogelijke opties tot het laatste
moment opengehouden, maar het zit er helaas niet in.
De OV heeft besloten om het stukje ouderbijdrage van het schoolreisje
in mindering te brengen voor de bijdrage van volgend schooljaar voor alle ouders die dit jaar de
bijdrage aan ons hebben overgemaakt. Dit betekent dat u voor volgend jaar € 31,- per kind minder
aan ons hoeft over te maken. Voor de ouders die betalen met automatische incasso, zullen wij
eenmalig het bedrag verlagen. U hoeft daar dus niets voor te doen. Voor alle ouders die het
afgelopen jaar niet betaald hebben, zal er geen verlaging zijn.
Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op via email
ORvoorzitter@vesterhavet.nl

Quendoline Blüm - voorzitter
Geef je op als nieuw MR-lid (herhaling)
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.

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

