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Schooljaar
2018-2019

Agenda
maandag
3 september

Hiep hiep hoera!

Start schooljaar.
Om half negen start het nieuwe schooljaar. De leerkrachten zijn er klaar
voor en hebben er zin in! Tot maandag.
02 september
05 september
06 september

Sanne
Romy
Stijn
Vince
Nienke
Maiely

groep 5
groep 7
groep 1
groep 3
groep 7
groep 2

Mededelingen en verslagen
Nieuw schooljaar!
Het team van Vesterhavet heeft afgelopen week de school weer klaar gemaakt voor het komend
schooljaar. Naast alle vertrouwde gezichten heten we Ester van Veen (leerkracht groep 1) en
Claudia Maas (leerkracht groep 4) van harte welkom op Vesterhavet.Ook ik ben nieuw en heb de
afgelopen week uitgebreid kennis gemaakt met de leerkrachten en weet al een beetje de weg in
het gebouw.
Wij hebben er zin in om er een fantastich schooljaar van te maken.
Continurooster
Zoals u weet starten we dit schooljaar met het continurooster.
Nog even de zaken op een rijtje:
- We starten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 8.30 uur en eindigen om 14.30
uur.
- Op woensdag starten we om 8.30 uur, maar zijn de kinderen om 12.15 uur uit.
- De kinderen nemen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naast hun tussendoortje
een lunchpakket mee (brood en drinken!)
- De melkproducten voor de lunch (niet het tussendoortje) worden in een apart
groepsmandje gezet. Deze mandjes worden tot de lunch in de koelkast geplaatst.
- De leerkrachten eten met de kinderen, na de lunch gaan zij buiten spelen.
De leerkrachten houden in een wisselend rooster toezicht. Dat betekent dat de eigen
groepsleerkracht soms zelf pauze moet houden en niet bij het buitenspelen aanwezig is.
Uiteraard is er altijd toezicht tijdens het buitenspelen.

Jaarkalender
Maandag krijgt het oudste kind van het gezin de jaarkalender voor dit schooljaar mee. Elk gezin
ontvangt een exemplaar.
Helaas staat er een fout in de gedrukte kalender. De fout staat vermeld in de week van 24
september t/m 29 september. In die week moet alles 1 dag naar voren geschoven worden.
Dus: de schoolreis is dus op dinsdag 25 september!
Klasbord
Met klasbord wordt u op een leuke en directe manier op de hoogte gehouden van de activiteiten
van de klas. In verband met de wet op de privacy hebben we de afspraak dat alleen ouders aan
Klasbord gekoppeld kunnen worden. We vragen u om belangrijke berichtjes door te geven aan
bijvoorbeeld de oppas, opa en oma, etc.
De kinderen van groep 1 ontvangen maandagochtend een uitnodiging voor deelname aan de
Klasbord-app.
MiddeslMaandag krijgt
Gymrooster 2018-2019 en vakleerkracht gym
We delen de gymzaal met basisschool de Klippeholm en de Bikube.
Vesterhavet heeft de gymzaal op maandag en dinsdag tot onze beschikking.
De gymlessen zijn als volgt ingedeeld.
Op maandag zal meester Martijn de gymlessen verzorgen.
Voor de dinsdagochtend zijn we nog bezig met de invulling van de gymlessen door een
vakleerkracht. Zodra er meer over bekend is, wordt u geinformeerd. Tot die tijd geven de
leerkrachten deze gymlessen.
Dinsdagmiddag verzorgen juf Angela en juf Louki zelf de gymles.
De leerlingen van groep 6 (op maandagochtend) en groep 5 (op dinsdagochtend) starten in de
gymzaal en kunnen daar rechtstreeks naar toe.
De ouders van de leerlingen uit groep 3 kunnen hun zoon of dochter op dinsdagmiddag bij de
gymzaal ophalen.
Tijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Bornholm II

Bornholm II

Bornholm II Bornholm I

Meester Martijn

Vrijdag
Bornholm
II

08.30-9.15
09.15-10.00
10.00-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15

6
5
4
3
2

5
4
6
8

13.00-13.45
13.45-14.30

8
7

7
3

Fijn weekend en tot volgende week.
Lilian Schuurman

Donderdag

