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Agenda 

Maandag 16 maart tot 
en met vrijdag 3 april 
 

Vesterhavet is gesloten! 
 

 

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

22 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 

Finn N. 
Tom 
Younes 
Kate 
Rishith 
Madalena 

Groep 6 
Groep 7 
Groep 5 
Groep 3 
Groep 7 
Groep 2 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Corona-virus. 
De school is leeg… een enkel kind én bijna geen juffen.  
We begrijpen dat het voor de kinderen en ouders een vervelende situatie is. Echter we proberen er 
met zijn allen zo goed mogelijk mee om te gaan. Tip voor ouders: houd zoveel mogelijk vaste tijden 
aan voor het maken van het werk. Dat biedt structuur voor ouder en kind.  
Ook de leerkrachten worden geacht zoveel mogelijk thuis te werken om zo fysiek contact tot een 
minimum te beperken. 
Dat betekent dat de leerkrachten per mail bereikbaar zijn. Het kan gebeuren dat u niet direct 
antwoord krijgt. Ze zullen echter zo snel mogelijk reageren. 
Maandagochtend ontvangt u van de leerkrachten een weekrooster met daarin de lesactiviteiten 
voor de komende week. 
Iedere dag zijn er onder schooltijd enkele teamleden op school aanwezig. De school is dan 
telefonisch bereikbaar.  
 
Tijdelijke nieuwe website. 
U ontvangt van ons per mail het nieuwe weekrooster.  
Afgelopen week hebben we ervaren dat de bestanden van lesstof en antwoorden te groot zijn om 
per mail te versturen. 
Daarom hebben wij een tijdelijke website gebouwd, waarin per groep, per week de informatie 
geplaatst zal worden. 
Op de website staan drie data: 16 maart , 23 maart en 30 maart. 
Onder 16 maart staan de antwoorden van het werk van deze week. Onder 23 maart staan de 
bijlages horende bij het weekrooster. 
De antwoorden van de week van 23 maart worden op 30 maart geplaatst. 
Webadres: https://digivester.jouwweb.nl/ 
Als de link niet werkt, kunt u dit adres kopieren naar de internet startpagina. 



Ziekmelding 
Als uw zoon of dochter ziek wordt, wilt u dit dan per mail doorgeven. Wilt u daarbij vermelden de 
aard van de ziekte? 
Graag ontvangen wij ook weer de betermelding per mail.  
Reden is dat we zo zicht houden op het aantal ziektegevallen en de aard van de ziektes. 
 

Oudergesprekken 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen hun rapport meegekregen. 
De bijbehorende gesprekken zijn komen te vervallen nu de school gesloten is. 
Als u vragen heeft over het rapport kunt u in een mailbericht naar de leerkracht 
een verzoek doen voor een telefonische afspraak. De leerkracht kan dan op het 
afgesproken tijdstip uw vragen beantwoorden. 

 
Squla, Zuluconnect, redactiesommen.nl, etc. 
Al deze websites worden nu veel bezocht door alle kinderen van Nederland.  
Dat betekent dat deze sites soms niet bereikbaar zijn. Probeer het op een later tijdstip nog eens. 
 
Bibliotheek. 
Van de Bibliotheek Haarlemmermeer: 
Helaas zijn ook alle Bibliotheekvestigingen in ieder geval tot en met 6 april gesloten.  
Maar om leerlingen toch te blijven motiveren om te lezen, kan je als je lid bent van de Bibliotheek 
van onderstaande tips gebruik maken: 
  
- Nog een (Bibliotheek-) boek thuis? Zorg dat je elke dag minimaal een kwartier leest. Want doe je 
dit elke dag, dan lees je 1 miljoen woorden waarvan je er 1500 aan je woordenschat toevoegt.  
   
- Wil je voorgelezen worden, ga dan 
naar  https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/lezen/digitaal/prentenboeken/,  
Log in met jouw Bibliotheekgegevens en laat je GRATIS voorlezen via 'De Voorleeshoek' (t/m 10 
jaar), Bereslim (t/m 6 jaar) en Wepboek (t/m 6 jaar).  
  
- Luisteren naar mooie boeken kan ook via de GRATIS  Luisterbiebapp. Voor alle leeftijden! Inloggen 
kan met jouw Bibliotheekgegevens. 
  
- Liever wat hulp bij het lezen? Via Yoleo kun je gratis boeken lezen, die worden voorgelezen en 
waarbij je kunt meelezen. Met een bewegend balkje weet je precies waar de voorlezer is. Je kunt 
hier gratis gebruik van maken. Log je in met je Bibliotheekgegevens, dan heb je leuke en handige 
extra's!  
  
Hopelijk houden we de kinderen ook aan het lezen. Succes in deze omstandigheden. 
 

Schoolvoetbal. 
Het schoolvoetbaltoernooi voor dit schooljaar is afgelast. 

Koningsspelen 
De organisatie van de Koningsspelen heeft deze activiteit voor dit schooljaar afgelast. 
Volgend jaar doen wij weer mee met deze sportieve activiteit. 

 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   


