
      

Vesterpost 13 
22 november 2019 

 
 

Schooljaar 
2019-2020 

 

 

 

Agenda 

Maandag 25 nov. 
Woensdag 27 nov. 
Donderdag 28 nov. 
 
Vrijdag 29 nov. 

14.30 uur tot 15.30 uur Leerlingraad 
Schoen voorzien van naam meenemen voor het schoen zetten. 
JINC-stage groepen 7 en 8 
Schoen zetten! 
Vol verwachting klopt ons hart… zijn Sint en Piet langs geweest om iets in 
onze schoenen te doen? 
Controle fietsverlichting groepen 5 t/m 8 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 
 
 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

23 november 
24 november 
26 november 
27 november 
 
28 november 
29 november 

Flinn 
Zoë 
Jesse 
Jayden 
Eline 
Zoë 
Liam 

Groep 5 
Groep 6 
Groep 6 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 2 
Groep 3 

   

 

Mededelingen en verslagen 

Sinterklaasfeest 
Sinterklaas is weer in het land. Wat fijn dat hij en zijn Pieten er weer zijn 
na een enerverende reis. De school is mooi versierd (Ouders bedankt!) en 
de leerlingen zijn volop aan het zingen en knutselen… 
Donderdag 28 november mogen alle leerlingen op school hun schoen 
zetten. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of dochter woensdag 27 november een 
schoen, voorzien van naam, bij zich heeft? 
En dan maar afwachten of Sinterklaas tijd heeft om naar Vesterhavet te gaan.  
 

Verlichtingscontrole (herhaling) 
Op vrijdag 29 november wordt weer de jaarlijkse 
verlichtingscontrole op Vesterhavet gehouden.  
Met hulp van Veilig Verkeer Nederland controleren we van de 
fietsen van de groepen 6, 7 en 8 of de verlichting goed werkt 
en alle reflectoren op de fietsen zitten.  
De leerlingen van groep 5 mogen uiteraard ook hun fiets laten 
controleren. 
Denk er dus aan om je fiets mee te nemen! 

 



Ontruimingsoefening 
Woensdag 20 november hebben we een geplande ontruimingsoefening uitgevoerd. 
Om 10 uur ging het brandalarm en zijn de leerlingen en leerkrachten rustig naar de verzamelplek 
gelopen. De ontruimingprocedure is vlot opgevolgd! We kijken dan ook terug op een goed 
uitgevoerde ontruimingsoefening! 

 

Chromebooks 
De volgende stap in de digitale ontwikkeling op 
Vesterhavet is de inzet van de Chromebook. 
Inmiddels hebben we 30 Chromebooks 
geïnstalleerd en kunnen de leerlingen aan het 
werk op dit apparaat. 
Maar wat is een Chromebook en hoe kunnen 
we dit middel inzetten in ons onderwijs? 
Een Chromebook is een laptop die draait op 
Chrome OS, een besturingssysteem dat is 
ontwikkeld door Google.  

Deze laptops zijn ontworpen om te worden 
gebruikt terwijl het apparaat verbonden is met 
het internet.  
Alles wat je doet op een Chromebook wordt 
opgeslagen in de Cloud. 
We gaan dit ICT-middel inzetten in ons dagelijks 
onderwijs. De leerlingen kunnen inloggen op 
hun eigen account en zo de opdrachten horende 
bij de verschillende methodes maken. 
Ook kunnen ze op internet informatie opzoeken, 
bijvoorbeeld voor 4xWijzer.  

Het biedt verder legio mogelijkheden om het onderwijs extra aantrekkelijk te maken, denk 
bijvoorbeeld aan een quiz met behulp van het programma Kahoot om zo de kennis over 
breuksommen of de woordsoorten in een zin te oefenen. 
Op de foto zie je leerlingen van groep 8 aan het werk met het woordenschatprogramma. 
 

Ik wens u een fijn weekend toe en tot maandag. Lilian Schuurman 
 

https://www.paradigit.nl/laptops/chromebooks/

