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Agenda
Vrijdag 1 juli
Vrijdag 8 juli
Dinsdag 12 juli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Leerlingen groep 8 vanaf 12.00 uur vrij
Eindfeest (13.30 uur tot 14.30 uur)
Afscheidsavond groep 8
12.14 uur Laatste minuut groep 8
Doorschuifochtend (onder schooltijd)
Start zomervakantie tot en met vrijdag 26 augustus

3 juli
5 juli
6 juli

7 juli

Angelique
Ece
Saar
Sami
Noah
Mila
Eli
Milan

Groep 3B
Groep 5
Groep 2
Groep 6
Groep 8
Groep 7
Groep 6
Groep 8

Mededelingen en verslagen
De laatste dagen…
Vrijdag 15 juli start voor de leerlingen de vakantie.
Donderdag 14 juli is dus de laatste lesdag.
De leerlingen van groep 8 hebben hun laatste dag op woensdag 13 juli.
De zomervakantie duurt tot en met vrijdag 26 augustus.
Eindfeest Vesterhavet
Net als vorig jaar sluiten we dit schooljaar af met een gezamenlijk
eindfeest.
Maar… dit jaar vieren we dit niet alleen met de leerlingen, maar
kunnen we ook de ouders weer uitnodigen voor het bijwonen van
de voorstelling.
Op deze feestelijke dag is de school de hele dag een ‘Beestenboel’.
Overdag studeren de groepen onder leiding van medewerkers van
Buro Bannink hun dierenact in.
Alle acts samen vormen een afwisselende muziek én dans-, beweeg- en doevoorstelling!
Attributen horende bij de verschillende acts worden gedurende de dag in de klas gemaakt.
Vanaf 13.30 uur nodigen wij u uit voor de eindvoorstelling, er is inloop vanaf 13.15 uur.
Bij mooi weer op het plein van de groepen 3/4, bij slecht weer in de gymzaal.
U komt toch ook?

Afscheidsavond groep 8.
Dinsdag 12 juli is het zover! De afscheidsavond voor de leerlingen van
groep 8. We starten om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) met de
musical. Na de pauze volgt het officiële gedeelte. We ronden deze avond
af met een hapje en een drankje.
De avond zal naar verwachting rond 22.30 uur afgelopen zijn.
In verband met het aantal mensen zijn alleen de (bonus)ouders van de
leerlingen uitgenodigd. Broertjes en zusjes zijn voor deze avond niet
uitgenodigd, zij zien de musical ‘s middags tijdens de generale repetitie.
Op woensdag gaan de leerlingen van groep 8 langs alle klassen om afscheid te nemen.
Om 12.14 uur hebben zij hun laatste minuut en worden zij, na nog een laatste afscheid, door de
leerkrachten de school uitgezet!
Doorschuifochtend op donderdag 14 juli.
Tijdens het doorschuifmoment maken de leerlingen kennis met hun nieuwe juf.
Het doorschuifmoment vindt onder schooltijd plaats.
Jaarkalender schooljaar 2022-2023.
Ook voor komend schooljaar ontvangt u geen papieren jaarkalender.
We zijn gestopt met het drukken en verspreiden vanwege de hoge kosten,
maar ook vanwege het kunnen verschuiven van activiteiten.
De informatie over de activiteiten kunt u vanaf het nieuwe schooljaar
terugvinden op de website onder het kopje jaarkalender en in de Vesterpost.
De digitale versie houden we up to date!
Vakantie- en studiedagen komend schooljaar
De studiedagen voor de teamleden zijn gepland op:
- Vrijdag 23 september 2022
- Maandag 14 november 2022
- Woensdag 15 februari 2023
- Donderdag 6 april 2023
- Dinsdag 30 mei 2023
- Maandag 26 juni 2023
- Vrijdag 21 juli 2023
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij!
Vakantierooster 2022-2023:
Herfstvakantie
15 okt 2022 t/m 23 okt 2022
Kerstvakantie
24 dec 2022 t/m 08 jan 2023
Voorjaarsvakantie 25 feb 2023 t/m 05 maart 2023
Goede vrijdag
07 april 2023
Pasen
09 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie
22 april 2023 t/m 07 mei 2023
Hemelvaart
18 mei 2023 t/m 21 mei 2023
Pinksteren
27 mei 2023 t/m 29 mei 2023
Zomervakantie
22 juli 2023 t/m 03 sept 2023
Yoleo motiveert om te lezen
Als een kind lid is van de bibliotheek, kan het een gratis account
aanmaken voor Yoleo.
Leuk voor in de zomervakantie, om het lezen te blijven bevorderen.
Naast de gewone boeken natuurlijk. Zie de website: www.yoleo.nl

Groepsbezetting komend schooljaar.
Afgelopen maandag bent u per mail geïnformeerd over de inzet van alle medewerkers voor
komend schooljaar. In onderstaand schema nogmaals, onder voorbehoud, de groepsbezetting.
Juf Maaike zal na 1 maart weer terugkeren van haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof.
Groep 1
Groep 2

Romy Ennenga (hele week)
Frédérique Naaijen (maandag en dinsdag)
Ester van Veen (dinsdag t/m vrijdag)
Groep 3
Lisette Stive (maandag en dinsdag)
Kim van Weeren (woensdag t/m vrijdag)
Groep 4A (was 3A)
Angela van de Berg (maandag t/m donderdag)
Irene Koster (vrijdag)
Groep 4B (was 3B)
Claudia Maas (hele week)
Groep 5
Auke Dijkstra (hele week)
Groep 6
Anneke van Lijnschoten (maandag en vrijdag)
Carolien Huizing (dinsdag t/m donderdag)
Groep 7
Carlijn van der Vlugt (hele week)
Groep 8
Dorine Jongenburger (maandag t/m donderdag)
Carolien Huizing (vrijdag)
Onderwijsondersteuning Marijke Latupeirissa, Tessa Lammers, Robin Basset,
Eva Kerkhof en Zoë Naber
ICT-coördinator
Niels Boersma
NT-2 leerkracht
Angelique Zaadnoordijk
Intern begeleider
Kim van Weeren (groep 1 t/m 3)
Jacqueline van Ast ( groep 4 t/m 8)
Vakleerkracht Gym
Sofie van der Ven (dinsdag, donderdag en vrijdag)
Plusklas
Cornélie Koper
Conciërge
Esther Wijnands en Mohammed Mestour
Administratie
Marion van Warmerdam
Directie
Lilian Schuurman
Aan het begin van het schooljaar zal ik u informeren over de stagiaires die komend schooljaar bij
hun stage zullen gaan lopen.
Les Techniek
Groep 7 is donderdag uitgenodigd voor een techniekles op het Hoofdvaartcollege.
De leerlingen hebben klokjes gemaakt en zijn bezig geweest met robotica.
Wat een leuke én interessante middag!

Schoolfotograaf (herhaling)
Vorige week zijn de fotokaarten aan de kinderen 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, tot 3 augustus, 20% korting krijgt op de fotovellen.
Vervolgens wordt de bestelling in orde gemaakt en thuis bezorgd.
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
Beste ouders en collega’s
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Meer Primair is
op zoek naar nieuwe leden! In het komende jaar zullen 3 mensen van
de oudergeleding en 1 personeelslid onze GMR verlaten. Wij vinden het prettig om de nieuwe
kandidaten goed in te werken en willen dan ook in september al starten.
De GMR vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van belang zijn voor alle scholen van Meer
Primair, medewerkers en ouders.
Als u zich betrokken voelt bij de school, maar ook graag meedenkt over vraagstukken die een
bijdrage leveren aan het onderwijs van de toekomst, is dit uw kans.
Heeft u interesse, meldt u zich dan aan via het kandidaatstellingsformulier (zie de bijlage bij deze
Vesterpost) en mail dit ingevuld naar emailadres gmr@meerprimair.nl.
Namens de GMR,
Louki Visser, secretaris GMR
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

