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Agenda 

Zaterdag 18 juni 
Dinsdag 21 juni 
Dinsdag 21 juni 
Donderdag 23 juni 
Vrijdag 24 juni 
 
Vrijdag 24 juni  
Vrijdag 24 juni 
Week van 27 juni 

Schoolatletiekdag  
Inloopmoment voor ouders van de groepen 1 tot en met 8 
Vergadering Oudervereniging 
Vergadering Medezeggenschapsraad 
Blokfluitles groep 3 en 4 
Scratchles groep 7 en 8 
Vandaag krijgen de leerlingen hun rapport mee 
Vanaf vandaag is intekenen voor de oudergesprekken via Parro mogelijk  
Rapportgesprekken (aanmelden via Parro) 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

17 juni 
18 juni 

Ani 
Alecia 

Groep 6 
Groep 6 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Inloopochtend voor de ouders van de groepen 1 tot en met 8 
Nieuwsgierig wat de kinderen doen tijdens de taal-, reken-, lees- of schrijfles? 
Dinsdag 21 juni is er een inloopmoment van 8.30 uur tot ongeveer 8.45 uur.  
Tijdens dit moment ziet en ervaart u hoe de kinderen de lessen aangeboden krijgen. 
U komt toch ook? 

 
Rapporten en oudergesprekken 
De leerlingen krijgen volgende week hun laatste rapport. 
In de week van maandag 27 juni zijn de oudergesprekken. 
Via de Parro-app kunt u vanaf vrijdag 24 juni intekenen voor een gesprek. 
De ouders van de groepen 6 en 7 bespreken in het oudergesprek ook het 
voorlopig advies voortgezet onderwijs. 
 

Schoolfotograaf 
Afgelopen woensdag zijn de fotokaarten uitgedeeld. 
Op de fotokaart staat een code waarmee u kunt inloggen op de website van 
de schoolfotograaf (www.schoolfoto.nl). U bepaalt vervolgens zelf de 
achtergrond en welke fotoset of foto product u wilt ontvangen. 
Ook treft u een kortingscode aan waarmee u 20% korting krijgt op de 
fotovellen. De kortingscode is gelding tot 3 augustus 2022 

Vervolgens wordt de bestelling in orde gemaakt en thuis bezorgd. 
 
Schoolatletiekdag. 
Zaterdag 18 juni gaan 8 leerlingen uit groep 3 en 4 namens Vesterhavet deelnemen aan de 
schoolatletiekdag. Succes! En… ouders die gaan begeleiden, dank jullie wel! 



Praktisch verkeersexamen. 
Om 8.30 uur gingen de leerlingen van groep 7 met de fiets op weg naar het beginpunt van het 
praktisch verkeerexamen. Daar aangekomen hebben zij individueel de route gereden. 
Onderweg waren er controleurs om te kijken of de leerlingen zich hielden aan de verkeersregels.  
We hebben woensdag al te horen gekregen dat alle leerlingen geslaagd zijn. Gefeliciteerd! 

   
  
Creamoment Zomer 
Woensdag zijn alle leerlingen creatief bezig geweest rondom het thema Zomer. 
Elke klas had zijn eigen opdracht. Verschillende kunstwerken zijn er gemaakt. 
Een mooi voorproefje op de zomer! 

 
 



ZOMER!!!!! 
Vandaag was er mooi/warm weer voorspeld… dus spelen met water! 
En… dat was een groot succes! 

 
Oefenen eindmusical 
De leerlingen van groep 8 zijn druk bezig met het instuderen van de eindmusical. 
Teksten uit het hoofd leren, weten wanneer je op moet komen en dan ook nog letten op de 
bewegingen… dat is nog best lastig. Succes met oefenen! 

 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
  


