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Schooljaar
2022-2023

Agenda
Maandag 18 juli t/m
vrijdag 26 augustus
Zondag 28 augustus
Maandag 29 augustus
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Zomervakantie
Verzoek om uw zoon/dochter te testen op Corona
Eerste schooldag!
In de vakantie waren jarig;
Fay, Roan, Vigo, Finn, Tyra, Collin, Hosanna, Zoë, Ruben, Beria, Beyza,
Rubo, Eliza, Noortje, Karen, Amir, Lewon, Akin, en Juun, Suvecha, Ryan,
Noah, Caleb.
31 augustus is Marco uit groep 4B jarig.
Verjaardag kleuters
Zolang de omstandigheden het toelaten, mogen de ouders van groep 1
en 2 weer gezellig het verjaardagsfeestje in de klas meevieren.
Overleg even met de groepsleerkracht op welke dage en hoe laat het
feestje gevierd wordt.
Trakteren
We continueren dit schooljaar dat de leerlingen alleen in de klas
trakteren en niet de klassen rondgaan.

Mededelingen en verslagen
Weer naar school!
De vakantie zit erop!
De klassen zijn weer
ingericht.
De programma’s zijn weer
voorbereid…
Wij hebben er weer zin in!
Tot aanstaande maandag!

Blauwe zone parkeerplaats Skagerrak
Let op! Vanaf 15 juli is op het parkeerterrein van winkelscentrum Skagerhof de
blauwe zone van kracht. In deze zone mag u alleen parkeren met een parkeerschijf.
Dit geldt ook als u maar kort parkeert. U herkent de parkeerschijfzone aan het
verkeersbord en de blauwe lijn op het wegdek.
Niet alle parkeerplaatsen vallen onder de blauwe zone, er zijn ook nog
parkeerplaatsen zonder blauwe zone.

Algemene afspraken
We hanteren de volgende algemene afspraken:
- Als uw zoon/dochter niet naar school kan komen, kunt u dit direct melden aan de
groepsleerkrachten via de Parro-app.
Ook als uw zoon/dochter door een ander wordt opgehaald, vragen wij u dit met een Parrobericht rechtstreeks te melden aan de groepleerkracht.
Door het rechtstreeks te melden, voorkomen we dat een bericht te laat bij de
desbetreffende leerkracht komt.
Als uw zoon/dochter opgehaald moet worden voor bezoek aan bijvoorbeeld een specialist
dient u dit aan de groepsleerkracht via Parro of een briefje door te geven.
- Vanaf 8.00 uur is school telefonisch bereikbaar.
- Verlof kan uitsluitend via een verlofformulier en binnen de vanuit Leerplicht opgestelde
regels toegekend worden. Het verlofformulier kunt u opvragen bij Lilian Schuurman.
- In verband met de privacy worden telefoons en smartwatches van de leerlingen, waar
opnames meegemaakt kunnen worden, ‘s morgens bij de leerkracht ingeleverd en ’s
middags weer meegegeven. Heeft u hier bezwaar tegen, dan verzoeken wij u de telefoon
en/of de smartwatch thuis te laten.
Brengen en halen van de leerlingen
Hoe het, met het oog op de Coronaverspreiding zal gaan, weten we nog niet.
Ook kunnen we nog niet inschatten of er vervolgens wijzigingen in activiteiten of werkwijze gaan
plaatsvinden. Als er wijzigingen komen, zullen wij u daarvan direct op de hoogte brengen.
Voor het brengen en halen van de leerlingen hebben we de volgende afspraken:
- Nieuwe leerling in groep 1: ouders van nieuwe leerlingen mogen de eerste week mee naar
binnen om hun zoon/dochter naar de klas te brengen.
- Groep 1, 2 en 3: Ouders mogen de eerste schoolweek mee naar de klas.
Vanaf maandag 5 september gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen en naar de klas.
Groep 4 t/m 8 gaat zelfstandig naar binnen, alleen de eerste schooldag niet.
Wilt u een kijkje nemen in de klas, of wilt uw zoon of dochter u laten zien wat hij/zij heeft geleerd
of waar ze mee bezig zijn? Na schooltijd bent u altijd van harte welkom om even te komen kijken.
Corona-afspraken
We blijven de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten.
Voor de zomervakantie heeft uw zoon/dochter twee zelftesten
meegekregen. Ik vraag u om zondag 28 augustus uw zoon/dochter te testen.
Een negatieve uitslag betekent dat de leerlingen naar school kunnen, bij een
positieve zelftestuitslag blijven de leerlingen thuis.
We hopen zo met elkaar het schooljaar gezond kunnen starten.
Voor de komende weken geldt: bij corona gerelateerde klachten blijft uw zoon/dochter thuis en
vragen wij u om een (zelf)test bij uw kind af te nemen.
Wilt u nieuwe zelftesten ontvangen, geef dit dan aan bij de leerkracht. We geven de zelftesten dan
mee aan uw zoon/dochter.
Gymrooster
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 gymmen op dinsdag en vrijdag.
Juf Sofie zal op beide dagen de lessen begeleiden.
Op donderdag hebben de leerlingen van de groepen 1 en 2 met juf Sofie én hun eigen juf gymles in
het speellokaal.
Vanwege de veiligheid en hygiëne mogen de leerlingen alleen deelnemen aan de les als zij
gymkleding en gymschoenen dragen.

Sieraden, (vriendschaps)armbandjes, ringen, horloges en hangende oorbellen moeten voor de
gymles afgedaan worden, omwille van de veiligheid.
Wilt u de gymkleding en schoenen van uw zoon of dochter nog even controleren of ze nog passen?
Tijden
08.30 uur - 9.15 uur
09.15 uur - 10.00 uur
10.00 uur - 10.45 uur
10.45 uur - 11.30 uur
11.30 uur - 12.15 uur

Dinsdag
7
6
5
4B
3

13.00 uur - 13.45 uur
13.45 uur – 14.30 uur

4A
8

Vrijdag
8
5
6
3
4A
4B
7

De eerste weken zal juf Sofie bij de leerlingen van de groepen 2
t/m 4 de motoriektest afnemen.
De kinderen worden getest op springcoördinatie, springkracht, stuiteren en stilstaan (4 S-en test).
De testgegevens worden gebruikt voor de MRT-lessen die juf Sofie gaat geven, maar worden ook
jaarlijks doorgestuurd naar de gemeente.
De gemeente Haarlemmermeer monitort de motorische vaardigheden van kinderen met de 4 S-en
test. Bij de jongste kinderen wordt het meetinstrument vooral als een screeningsinstrument
gebruikt. Door de metingen ook in de jaren daarna af te nemen, beoogt de gemeente de
ontwikkeling van de kinderen te volgen. De gegevens kunnen door de gemeente Haarlemmermeer
meegenomen worden in het beleid rondom sport en beweging voor kinderen.
Inloopmomenten voor ouders van de groepen 1 t/m 8
Ook zo benieuwd hoe dat nu gaat in de klas?
Hoe ziet een rekenles eruit en wat doen de leerlingen met een schrijfles?
En wat doen de kleuters tijdens een kringactiviteit?
Komend schooljaar is er in de laatste week van de maand een inloopmoment gepland.
Tijdens het inloopmoment kunt u van 8.30 uur tot 8.45 uur/8.50 uur een gedeelte van de les
bijwonen.
De inloopochtenden zijn op:
-

Maandag 26 september
Dinsdag 25 oktober
Woensdag 30 november
Donderdag 26 januari
Vrijdag 24 februari
Maandag 27maart
Donderdag 20 april
Woensdag 31 mei
Dinsdag 27 juni
Vrijdag 14 juli: theaterdag, u bent van harte welkom om dan de voorstelling bij te
wonen.

Jaarkalender
De jaarkalender vindt u digitaal op de webiste van de school.
Ook staan de activiteiten wekelijks vermeld in de Vesterpost.
De activiteiten op de kalender staan altijd onder voorbehoud. Eventuele
veranderingen worden op de website gewijzigd en in de Vesterpost vermeld.

Parro-app
Via Parro krijgt u berichten en foto’s van de groepsleerkracht, kunt u
berichten sturen en intekenen op activiteiten en oudergesprekken.
Wilt u controleren of u gebruik kunt maken van de Parro-app?
Lukt het niet, maak dit dan kenbaar bij de groepsleerkracht.
Ouderhulp
Verder vragen wij weer u hulp bij bijvoorbeeld de creamomenten, voorlezen, spelletjesmiddagen in
de onderbouw, excursies, schoolreisje, sportdag, etc.
De groepsleerkrachten nodigen u, gedurende het schooljaar, via de Parro-app uit voor de
verschillende activiteiten.
Naschoolse opvang
Graag ontvangen wij per mail op welke dagen en naar welke organisatie uw zoon/dochter naar de
naschoolse opvang gaat. Alvast bedankt.
PS. Als uw zoon/dochter een dag geen gebruik maakt van de opvang, bijvoorbeeld door ziekte,
dient u dit zelf door te geven!
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. Jaarlijks wordt de inlogcode veranderd. Zodat alleen de huidige ouders de foto’s
kunnen bekijken. Binnenkort krijgt u via de mail de nieuwe inlogcode toegestuurd.
Huiswerk
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen wekelijks huiswerk.
Groep 6 krijgt één keer per week, groep 7 twee keer per week, en groep 8 drie keer per week.
Topo kan een extra huiswerkopdracht zijn.
Gevonden voorwerpen
We hebben nog jassen en (gym)tassen!
Mist u nog iets van uw zoon of dochter, kijk dan even in de
gevonden voorwerpenbak.
Vrijdag 2 september brengen we de achtergebleven spullen
naar de kledingbak.
Mailadressen teamleden
Soms is het handig om belangrijke afspraken of berichten door te geven via de mail.
Houdt u er rekening mee dat de leerkrachten de mail na schooltijd pas kunnen beantwoorden.
Groep
Naam leerkracht
Mailadres
1
Romy Ennenga
r.ennenga@vesterhavet.nl
2A
Ester van Veen
e.vanveen@vesterhavet.nl
Frederique Naaijen
f.naaijen@vesterhavet.nl
3
Lisette Stive
l.stive@vesterhavet.nl
Kim van Weeren
k.vanweeren@vesterhavet.nl
4A
Angela van den Berg
a.vandenberg@vesterhavet.nl
Tessa Lammers
t.lammers@vesterhavet.nl
4B
Claudia Maas
c.maas@vesterhavet.nl
5
Auke Dijkstra
a.dijkstra@vesterhavet.nl
6
Carolien Huizing
c.huizing@vesterhavet.nl
Anneke van Lijnschoten
a.vanlijnschoten@vesterhavet.nl
7
Carlijn van der Vlugt
c.vandervlugt@vesterhavet.nl

8
Interne begeleiding
Directie
Algemeen

Dorine Jongenburger
Carolien Huizing
Kim van Weeren
Jacqueline van Ast
Lilian Schuurman

d.jongenburger@vesterhavet.nl
c.huizing@vesterhavet.nl
k.vanweeren@vesterhavet.nl
j.vanast@vesterhavet.nl
l.schuurman@vesterhavet.nl
info@vesterhavet.nl

Beleidsvoornemens voor dit schooljaar
In het schooljaar 2022-2023 gaat het team zich richten op de volgende onderwijskundige
ontwikkelingen en activiteiten:
▪ Dit schooljaar wordt het schoolplan 2019-2023 geëvalueerd en het schoolplan voor
de periode 2023-2027, met daarin de onderwijskundige doelen en ontwikkelingen,
opgesteld.
▪ Implementatie nieuwe methodes: de groepen 1 en 2 gaan werken met Kleuterplein,
groep 3 met de rekenmethode Semsom en de groepen 4 t/m 8 starten met de
rekenmethode Pluspunt.
▪ Oriëntatie op en besluit nemen over vervanging van de huidige
taal/spellingmethode voor de groepen 4 t/m 8.
Met de nieuwe taal/spellingmethode zal in augustus 2023 worden gestart.
▪ Wat een verhaal!
In ‘Wat een verhaal!’ worden 48 belangrijke Bijbelverhalen uit de christelijke
traditie, volgens een terugkerend leerplan aangeboden: hetzelfde verhaal komt
tijdens de schoolloopbaan 4 keer terug vanuit verschillende invalshoeken: in groep
1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
De verhalen worden aangevuld met informatie over belangrijke feestdagen, rituelen
en overeenkomstige verhalen uit de andere wereldgodsdiensten.
Daarnaast bevat ‘Wat een verhaal!’ lesmateriaal voor de Christelijke feesten: Kerst,
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
De leerkrachten worden tijdens een studiedag getraind in het vertellen van verhalen
en het begeleiden van het bijbehorende gesprek.
Wat een verhaal!’ vervangt de methode Trefwoord
▪ Eigenaarschap bij leerlingen: dit schooljaar
gaan we verder met bewustwording van
de executieve functies bij leerlingen.
Executieve functies zijn de verschillende
gebieden in de hersenen die ervoor
zorgen dat wij iets op een handige manier
doen.
Dit gaan we oefenen met lessen over ‘De Boot’.
Ook staat de leerkuil centraal.
Deze metafoor laat zien hoe het proces van
het leren verloopt. Kinderen beseffen dat
leren niet vanzelf gaat. Onzekerheid,
twijfel, hulp vragen, doorzetten en oefenen
hoort bij het leren van nieuwe dingen.
▪ ICT: de Chromebooks worden ingezet als
mogelijkheid om individueel aan te sluiten
bij de leerbehoeften van leerlingen. Ze
worden ook ingezet als middel om informatie te verzamelen voor bijvoorbeeld
Vierkeerwijzer.
Komend schooljaar gaan we verder met de schoollijn digitale geletterdheid.

▪

Deze leerlijn voor de groepen 1 tot en met 8 bestaat uit de onderdelen
informatievaardigheden, mediawijsheid, robotica, computational thinking en ICTbasisvaardigheden.
De leerlingen van groep 8 volgen een typecursus zodat zij voldoende typevaardig
worden. Deze leerlijn biedt leerlingen een goede basis voor het goed kunnen
toepassen van ICT in de (nabije) toekomst.
Vesterhavet ontvangt ook dit schooljaar de Cultuur Met Kwaliteit-subsidie.
Met deze subsidie is het mogelijk dat we komend schooljaar weer voor groepen 1 en
2 musicalles en voor de groepen 3 t/m 8 zes lessen spelen op een muziekinstrument
kunnen aanbieden. Tijdens de kunstmaand gaan de leerlingen aan het werk met
verschillende technieken van beeldende vorming. We werken samen met Pier K,
muziekdocenten en kunstenaars om de muzikale en beeldende vorming projecten te
realiseren.

Digitale Geletterdheid
Dit schooljaar is het werken aan digitale geletterdheid wederom een belangrijk item voor onze
school! Onze samenleving vraagt om digitale vaardigheden. Vesterhavet wil hierbij aansluiten door
onze leerlingen op een jonge leeftijd al digitaal vaardig te maken.
Juf Esther Wijnands, conciërge en ICT-er zal samen met meester Niels Boersma, ICT-coördinator
van de school, het team begeleiden op het gebied van mediawijsheid, programmeren en
de ICT- basisvaardigheden. Hierdoor ontstaat er een mooie integratie tussen ICT en de andere
vakken op school.
Daarnaast zullen Esther en Niels net als afgelopen schooljaar ook weer enthousiast de klassen
ingaan om lessen te geven aan de kinderen. Wij denken dat de kinderen hier ontzettend veel van
gaan leren en genieten.
Onderbouw
• Programmeren met de Beebots
1 t/m 4
• Programmeren met Scratch Junior(computerspel)
• Unplugged programmeren
Groep 5/6

•
•

Word
Programmeerlessen met Scratch senior

Groep 7/8

•

Programmeerlessen met Scratch senior
(+ eindpresentatie: maken van een eigen computergame)
Groep 8: Typecursus hele jaar met officieel examen!

•

Typelessen
Vanwege het belang van typen in onze digitale samenleving hebben wij ervoor gekozen om jaarlijks
typelessen aan te bieden aan een groep.
Dit schooljaar is groep 8 aan de beurt! Deze lessen worden begeleid door Esther en Niels.
De kinderen gaan aan de slag om in ruim 20 lessen hun type-diploma te kunnen behalen. Hierbij
wordt ook uw hulp gevraagd.
Wekelijks krijgen de kinderen een vol uur typeles onder schooltijd. Het is dan ook de bedoeling dat
de kinderen thuis ook 1 uur per week gaan oefenen!
Hoe vaker de kinderen oefenen, hoe vaardiger zij worden in het typen.
Helpt u mee om de typevaardigheid van uw kind te vergroten?
Meer informatie zullen wij met u delen in de Vesterpost.
Vakantierooster en vrije dagen 2022-2023
De studiedagen voor de teamleden zijn gepland op:
- Vrijdag 23 september 2022
- Maandag 14 november 2022

- Vrijdagmiddag 23 december 2022 (vanaf 12.00 uur)
- Woensdag 15 februari 2023
- Dinsdag 11 april 2023 (dit was 6 april 2023)
- Dinsdag 30 mei 2023
- Maandag 26 juni 2023
- Vrijdag 21 juli 2023
➔ Let op: donderdag 6 april 2023 is verplaatst naar dinsdag 11 april 2023!
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij!
Vakantierooster 2022-2023:
Herfstvakantie
15 okt 2022 t/m 23 okt 2022
Kerstvakantie
24 dec 2022 t/m 08 jan 2023
Voorjaarsvakantie 25 feb 2023 t/m 05 maart 2023
Goede vrijdag
07 april 2023
Pasen
09 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie
22 april 2023 t/m 07 mei 2023
Hemelvaart
18 mei 2023 t/m 21 mei 2023
Pinksteren
27 mei 2023 t/m 29 mei 2023
Zomervakantie
22 juli 2023 t/m 03 sept 2023

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

