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Agenda
Dinsdag 3 september
Dinsdag 10 september
Woensdag 11 sept.
Donderdag 12 sept.
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 sept.
Hiep hiep hoera!

Informatieavonden voor ouders van de groepen 1,2, 3 en 8.
KIVA-ouderavond
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Startgesprekken
Startgesprekken
31 augustus
2 september
3 september
5 september
6 september

Van harte gefeliciteerd
en een fijne dag!

Amin
Sanne
Nadine
Romy
Stijn
Vince
Nienke
Maiely

Groep 8
Groep 6
Groep 6
Groep 8
Groep 2
Groep 4
Groep 8
Groep 3

Mededelingen en verslagen

Start van het nieuwe school…
Elk schooljaar hebben we traditiegetrouw op de eerste schooldag een startmoment met elkaar.
Tijdens dit moment worden de nieuwe kinderen én juffen welkom geheten en stellen zij zich even
voor. Zo maken we kennis met elkaar.
Het was weer een gezellig begin van het schooljaar!

Schoolfotograaf
Jaarlijks bieden we als school aan ouders de gelegenheid om portretfoto’s
en klassenfoto’s te bestellen. Ook is er de mogelijkheid om een foto met
broertjes/zusjes te laten maken. Ook dit gebeurde onder schooltijd.
Dit schooljaar doen we het een beetje anders:
- Onder schooltijd worden de individuele portretfoto’s en de groepsfoto’s
gemaakt.
- Voor en na schooltijd kunt u intekenen voor het maken van een gezinsfoto. Op deze manier is het
ook mogelijk om uw zoon of dochter die al op het voortgezet onderwijs zit op de foto te zetten. En
hoeven we de kinderen niet meer tussentijds uit de les te halen. De broertje/zusjefoto wordt dus
niet meer onder schooltijd gemaakt.
Even de spelregels:
- Voor de individuele portretfoto en de groepsfoto hoeft u niets te doen. Alle leerlingen worden
individueel en met de groep gefotografeerd.
- Wilt u dat uw kinderen gezamenlijk op de gezinsfoto gaan dan moet u intekenen op de fotolijst.
U geeft dan aan op welk tijdstip uw kinderen op de foto gaan. U dient ervoor te zorgen dat u op
dat tijdstip klaar staat om de foto te laten maken.
U kunt alleen gebruik maken van dit inschrijfmoment, de fotograaf maakt de foto’s aan de hand
van de inschrijflijst.
Woensdag 11 september en donderdag 12 september komt de schoolfotograaf.
Woensdagmiddag, donderdagochtend en donderdagmiddag worden de broertje/zusjefoto’s
gemaakt.
De intekenlijsten voor het maken van de gezinsfoto hangen vanaf 4 september op de ramen bij het
kantoortje.
Startgesprekken
Op dinsdag 17 september en woensdag 18 september staan de startgesprekken gepland voor de
ouders van de groepen 1 tot en met 8. De intekenlijsten voor deze gesprekken hangen vanaf
maandag 9 september op het raam bij het kantoortje.
De inloopochtenden van de groepen 1 t/m 8 staan niet in de jaarkalender.
Via de Vesterpost wordt u geïnformeerd over de data en tijden.
Ouderavond KIVA groep 6 en 7
Op dinsdagavond 10 september organiseren we een ouderavond voor de
ouders van de groepen 6 en 7. We organiseren deze avond om ouders te
informeren over de visie en werkwijze van KIVA.
KIVA is de methode die we op Vesterhavet gebruiken voor de sociaal
emotionele ontwikkeling.
We hebben gemerkt dat het voor deze leeftijdsgroep belangrijk is dat we duidelijke afspraken
hebben over de sociale omgang en interactie. De kinderen worden wijzer, mondiger, zelfstandiger
en zelfbewuster. De leerlingen ontwikkelen zich tot persoonlijke individuen, maar zijn ook nog
onderdeel van hun groep.
Wij vinden het belangrijk dat ouders weten hoe wij als school de KIVA-lessen geven en wat de
leerlingen als handvatten krijgen aangereikt over hoe we met elkaar omgaan.
De ouderavond is van 19.30 uur tot 21.00 uur. Een KIVA-trainer zal op deze avond vertellen over de
achtergronden en werkwijze van KIVA. De aanwezigheid van minimaal één ouder wordt op prijs
gesteld. De ouders van de groepen 6 en 7 ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.

Tweede groep 1
Voor dit schooljaar zijn er veel aanmeldingen van leerlingen voor de groep 1.
Om het leerlingaantal gunstig te houden, starten we na de herfstvakantie met een tweede groep 1.
In de zomervakantie is de bezetting rond gekomen en kunnen we melden dat juf Petra ( maandag
t/m woensdag) en juf Romy ( donderdag en vrijdag) de groep gaan draaien.
Groep 1B start met 6 leerlingen en zal zich gedurende het schooljaar vullen.
Aanmelden voor sporttoernooien, etc.
Een aantal ouders hebben afgelopen week een mailtje van juf Lieselotte ontvangen.
de inschrijving van uw zoon of dochter zal alleen nog digitaal plaatsvinden. De inschrijving komt
dan rechtstreeks bij de gymleerkracht en dat vereenvoudigd de organisatie van de toernooien.
Run for Kika Estafette
Dit weekend is het zover!
Gisteren is juf Angela met het Kika team van Meer Primair
vertrokken naar Utrecht.
Vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus en zondag 1
september rennen/fietsen zij voor Kika.
We wensen Angela en het KIVA-team van Meer Primair veel succes toe!
Website
Zoals u weet kunt u onze website bekijken via www.vesterhavet.nl
Een fraaie website waar wij heel blij mee zijn!
De foto’s die gemaakt zijn tijdens de verschillende activiteiten staan
achter een besloten gedeelte van de website. Helaas zijn die nu niet
zichtbaar.
Bij de overgang naar deze nieuwe website is dit onderdeel nog niet overgezet. U krijgt bericht
wanneer de foto’s weer beschikbaar zijn en met welke code u bij het besloten gedeelte moet
inloggen.

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

