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Agenda
Maandag 10 sept.

20.00 uur tot 22.00 uur: Vergadering oudervereniging

Dinsdag 11 sept.

8.30 uur tot 9.00 uur: Inloop in de groepen 1 tot en met 8
19.00 uur tot 20.00 uur: Informatieavonden voor de groepen 1, 2, 3 en 8

Hiep hiep hoera!

9 september
16 september

Jamie
Maxim

groep 7
groep 8

Mededelingen en verslagen
Brief: Toestemmingsformulier ‘Gebruik beeldmateriaal’
Als bijlage bij deze Vesterpost treft u het document ‘Toestemmingsformulier gebruik
beeldmateriaal’.
Vanuit de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) zijn wij verplicht om voor gebruik
van beeldmateriaal toestemming te vragen aan de ouder/verzorger van elke leerling. Dit is een
jaarlijkse (nu nog schriftelijke) handeling die door elke school moet worden uitgevoerd. Door Meer
Primair is een standaardformulier opgesteld.
Wat van belang is:
- Voor elke leerling moet apart een formulier worden ingevuld
- Ouders die geen toestemminggeven vullen ook een formulier in, maar vinken geen doelen
aan.
- Toestemming van één ouder is voldoende
- Er kan alleen toestemming gegeven worden voor alle of geen van de beschreven doelen
- Wij maken gebruik van Klasbord om groepsinformatie met ouders te delen. Deze gebruiken
we tot het moment dat de school-app van Schoolsunited voor Vesterhavet beschikbaar is
gemaakt. U wordt hierover ter zijner tijd geinformeerd.
Startgesprekken
Op woensdag 19 september en donderdag 20 september vinden de startgesprekken plaats.
Volgende week ontvangt u bij de Vesterpost een uitnodiging en de oudervragenlijst.
We vragen u om de oudervragenlijst maandag 17 september weer ingevuld in te leveren bij de
groepsleerkracht.
De intekenlijsten hangen vanaf maandagochtend 17 september op het raam van de directiekamer.
Let op: voor groep 2 zijn er alleen op woensdagmiddag en woensdagavond gespreksmogelijkheden.

Klassenouders
Wij zijn nog op zoek naar een klassenouder voor de groepen:
- Groep 1
- Groep 6
- Groep 8
Heeft u interesse, meld u dan bij de desbetreffende groepsleerkracht.
Vesterhavet 40 jaar!
Dit schooljaar bestaat Vesterhavet 40 jaar en dat gaan we vieren!
Van vrijdag 21 september tot en met vrijdag 28 september hebben we een jubileumweek.
In deze week gaan we tal van feestelijke activiteiten doen om het jubileum te vieren!
Ik verklap nog niet alles, maar wat ik al wel kan vertellen is dat we dinsdag 25 september op
schoolreis gaan. Waar we naar toe gaan, houden we nog even geheim.
De komende weken krijgt u meer informatie over de activiteiten en het schoolreisje.

Fijn weekend en tot volgende week.
Lilian Schuurman

