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Agenda
Vrijdag 24 juni
Vrijdag 24 juni
Week van 27 juni
Week van 27 juni
Vrijdag 1 juli
Vrijdag 8 juli
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Vandaag krijgen de leerlingen hun rapport mee
Vanaf vandaag is intekenen voor de oudergesprekken via Parro mogelijk
Rapportgesprekken
Ouders ontvangen de groepsbezetting voor komend schooljaar
Leerlingen groep 8 vanaf 12.00 uur vrij
Eindfeest (13.30 uur tot 14.30 uur)
30 juni
1 juli
1 juli

Lizzy
Lisanne
Beaudine

Groep 2
Groep 4
Groep 8

Mededelingen en verslagen
Kennismaking Voortgezet Onderwijs
Vrijdagmiddag 1 juli zijn er kennismakingsmomenten op de verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs.
De leerlingen van groep 8 zijn vanaf 12.00 uur vrij, zodat zij hun nieuwe school
kunnen bezoeken.
Uw zoon/dochter is ook vrij als er op dat moment geen kennismakingsmoment is.
Rapporten en oudergesprekken
De leerlingen hebben vandaag hun rapport meegekregen.
Volgende week 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, samen
met hun kind, ook het voorlopig advies voortgezet onderwijs.
Vooraankondiging 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 en 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?

Haggy Waggy
Kent u Haggy Waggy? Een pop waarmee de kinderen kunnen
knuffelen?
Steeds vaker zien we dat leerlingen deze poppen mee naar school
nemen.
Los van de afspraak dat we geen speelgoed mee naar school nemen,
vinden wij dit geen passend speelgoed voor op school.
We vragen u om deze poppen niet mee te laten nemen.

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 15 juli aan bij directeur Lilian Schuurman.
Zijn er meerdere kandidaten? Dan houden we verkiezingen.
Presentatie Scratch groep 7 en 8
Vandaag was het eindelijk zover. Les 5 van Scratch waarin de kinderen hun zelfgemaakte
programmeerspel aan elkaar en aan de leraren moesten presenteren.
De afgelopen vier lessen hebben de kinderen geleerd om een level te maken waarin punten
gescoord moesten worden door bijvoorbeeld spookjes te ontwijken.
De kinderen konden kiezen uit het spel Pong (hooghouden met een bal) of het maken van een
Spooklevel compleet met vleermuizen en gevaarlijke flessen. De levels die de kinderen hebben
gemaakt zijn werkelijk prachtig geworden compleet met diverse uitdagingen om hun spel
moeilijker te maken. Uiteraard mocht een spannend muziekje achter hun game ook niet
ontbreken. Hun computerspel is thuis ook te spelen.
Speelt u hem gerust een keer en laat vooral een reactie achter!

Laatste blokfluitles groepen 3 en 4
Zes blokfluitlessen hebben de leerlingen van de groepen 3 en 4 gevolgd.
Vandaag gaf juf Marijke de laatste les…
De kinderen hebben nog met elkaar muziek gemaakt, maar mochten ook aan de groep laten horen
wat zij al konden! En na het optreden… natuurlijk applaus!

Schoolatletiekdag
Zaterdag 18 juni was de jaarlijkse scholierenatletiekdag.
Deze dag wordt georganiseerd door Atletiekvereniging Haarlemmermeer.
Ook Vesterhavet deed mee met een team! Acht leerlingen uit de groepen 3 en 4 hebben de
volgende zeven onderdelen gedaan: bal stoten, 60 meter sprint, verspringen in de zandbak,
hindernissenestafette, loopsprong, fortex (een soort pijl) werpen en verzamelloop.
De leerlingen hebben met hun sportieve prestatie een diploma behaald.
Linda en Jasper, bedankt voor jullie begeleiding.

Inloopochtend dinsdag 21 juni
Ouders fijn dat jullie er waren!

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

