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Schooljaar
2020-2021

Agenda
Maandag 6 juli t/m
vrijdag 14 augustus
Maandag 17 augustus

Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Zomervakantie
Eerste schooldag

In de vakantie waren jarig;
Narine, Ece, Romain, Sami, Noah, Eli, Milan, Muhanad, Fay,
Roan, Vigo, Finn S., Tyra, Jill, Collin, Hosanna, Zoë B., Ruben,
Beria, Rubo, Eliza, Noortje, en Karen
19 augustus
Amir
groep 2A
20 augustus
Lewon
groep 4

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

Nieuw schooljaar
Hoe het, met het oog op de Coronaverspreiding, de komende tijd zal gaan, weten we nog niet.
De ontwikkelingen in het land leiden tot verschillende vragen/aandachtspunten.
Belangrijk aandachtspunt betreft de ventilatie in de scholen. Het ventilatiesysteem van Vesterhavet
voldoet aan alle landelijke richtlijnen. Het systeem kan goed worden gecombineerd met het advies
van het RIVM om de ramen open te zetten.
Voor de gezinnen waarvan bekend is dat zij in de vakantie een ‘oranje land’ hebben bezocht,
gelden de richtlijnen van de RIVM. Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op de kinderen beneden
de 12 jaar. Zij hoeven niet in quarantaine en worden op school verwacht.
Stichting Meer Primair heeft het besluit genomen om schoolactiviteiten, zoals uitjes en feesten,
voor alsnog niet door te laten gaan. De activiteiten staan wel gepland in de jaarplanning.
Om die reden vragen we ook nog niet om klassenouders. Zodra activiteiten weer door kunnen
gaan, zullen wij de oproep doen welke ouders klassenouders willen zijn.

Ook houden wij de eerder gemaakte afspraken, uit voorzorg, aan.
Het gaat daarbij om de volgende afspraken:
- Ouders gaan nog niet de school in en brengen hun kind tot het hek van de speelplaats.
De kleuterouders mogen hun zoon/dochter tot op het plein brengen en stellen zich op langs
het hek of de heg.
- De verzamelplekken op de pleinen zijn gelijk aan de plekken van vorig schooljaar.
- De leerkrachten staan vanaf 8.20 uur op het plein om de leerlingen te verzamelen.
- De leerkrachten nemen de leerlingen mee naar binnen en lopen na schooltijd met de
leerlingen naar buiten.
- Als een leerling verkouden is, blijft hij/zij thuis.
- Jarig! Als uw zoon of dochter jarig is, mag het voorverpakt lekkers trakteren.
De leerlingen gaan niet de klassen rond.
Ouders zijn niet aanwezig bij het vieren van de verjaardag in de klas.
- Op school zijn er extra hygiene maatregelen: we schudden geen handen, gebruik van
handgel bij binnenkomst, regelmatig handen wassen en afdrogen met papieren
handdoekjes.

Het afgelopen schooljaar is, met de onderbreking door de Corona-crisis, een apart jaar geweest.
Daardoor zijn er beleidsvoornemens en activiteiten niet uitgevoerd. Deze onderwijskundige
ontwikkelingen en activiteiten zijn doorgeschoven naar komend schooljaar.
We starten na de zomervakantie met de afname van de Cito-eindtoetsen bij de groepen 4 t/m 8.
De resultaten van deze toetsen geven ons, naast de behaalde resultaten en de observaties van
afgelopen schooljaar, de nodige informatie om aan te kunnen sluiten in de begeleiding van uw
zoon of dochter.
De start- en oudergesprekken die gepland staan in de week van 7 september en 14 september
zullen of telefonisch of online plaatsvinden. U krijgt hier nog informatie over.
In het schooljaar 2020-2021 gaat het team zich richten op de volgende onderwijskundige
ontwikkelingen en activiteiten, (dit alles onder voorbehoud):
- Borging van de werkwijze van 4XWijzer voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur.
- De leesmethode Atlantis wordt ingevoerd in de groepen 6 en 7.
- We gaan in de groepen 1 t/m 8 werken met de nieuwe verkeersmethode Wijzer!Verkeer.
- Er zijn 4 creamomenten ingepland. De leerlingen zullen die ochtend creatieve activiteiten
uitvoeren passen bij het seizoen.
- Als Cultuurschoolschool zullen we de volgende activiteiten uitvoeren:
Carnaval der Dieren; een project waarbij kunst en muziek samen zullen komen in
verschillende uitingen.
De Kunstmaand; waarbij verschillende schilders en kunststromingen belicht worden.
De zanglessen die gedurende het schooljaar gegeven worden door juf Barbara (Pier K)
En de introductie van muziekinstrumenten (lessen djembé en keyboard)

Verder kunnen leerlingen van groep 5 t/m 8 vanaf september na schooltijd gaan deelnemen
aan de gitaarlessen, gegeven door Pytrik Rot (docent Muziekschool)
Jaarkalender
Aanstaande maandag ontvangt het oudste kind van een gezin een gedrukte jaarkalender.
De activiteiten op de kalender staan onder voorbehoud. We hebben de activiteiten gepland alsof
het een normaal schooljaar zal zijn. Echter de coronamaatregelen kunnen wijzigingen met zich
meebrengen. De wijzigingen worden in de Vesterpost vermeld.
Klasbord
Wilt u controleren of u gebruik kunt maken van de Klasbord-app? Via Klasbord ontvangt u de
berichten van de groepsleerkrachten van uw zoon of dochter. Lukt het niet dan kunt u dit per mail
kenbaar maken aan de groepsleerkracht.
Naschoolse opvang
Als uw zoon of dochter gebruik maakt van de naschoolse opvang, wilt u dit dan doorgeven aan de
groepsleerkrachten.
Graag ontvangen wij, in verband met de corona-afspraken, per mail op welke dagen en naar welke
organisatie uw zoon/dochter naar de naschoolse opvang gaat. Alvast bedankt.
Mailadressen teamleden
Nu de ouders nog niet in de school mogen is het handig om belangrijke afspraken of berichten
door te geven via de mail. Uiteraard is het ook mogelijk om het bericht op een briefje mee te geven
aan uw zoon of dochter.
Houdt u er rekening mee dat de leerkachten de mail na schooltijd pas kunnen beantwooorden.
Groep
1
2A
2B
3
4
5
6
7
8
Interne begeleiding
Algemeen

Naam leerkracht
Romy Ennenga
Ester van Veen
Frederique Naaijen
Kim van Weeren
Ginger Lefeber
Angela van den Berg
Claudia Maas
Irene Koster
Carolien Huizing
Anneke van Lijnschoten
Carlijn van der Vlugt
Gina Heidweiller
Dorine Jongenburger
Carolien Huizing
Kim van Weeren
Jacqueline van Ast

Mailadres
r.ennenga@vesterhavet.nl
e.vanveen@vesterhavet.nl
f.naaijen@vesterhavet.nl
k.vanweeren@vesterhavet.nl
g.lefeber@vesterhavet.nl
a.vandenberg@vesterhavet.nl
c.maas@vesterhavet.nl
i.koster@vesterhavet.nl
c.huizing@vesterhavet.nl
a.vanlijnschoten@vesterhavet.nl
c.vandervlugt@vesterhavet.nl
g.heidweiller@vesterhavet.nl
d.jongenburger@vesterhavet.nl
c.huizing@vesterhavet.nl
k.vanweeren@vesterhavet.nl
j.vanast@vesterhavet.nl
info@vesterhavet.nl

Verboden te roken!
Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle basisscholen verplicht een rookvrij schoolterrein te hebben.
Roken op het plein is dan wettelijk verboden.
Wat houdt het rookverbod in?






Het rookverbod geldt voor alle onderwijsinstellingen:
basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en
universiteiten.
Het rookverbod geldt 24 uur per dag, maar de handhaving is
alleen verplicht tijdens openingstijden of wanneer het gebouw
voor (andere) doeleinden wordt gebruikt.
Het rookverbod geldt ook voor de e-sigaret.

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.
Gymrooster
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 gymmen op de dinsdag en de vrijdag.
Juf Lieselotte zal op beide gymdagen de lessen begeleiden. Vanwege de veiligheid en hygiëne
mogen de leerlingen alleen deelnemen aan de les als zij gymkleding en gymschoenen dragen.
Als het weer het toelaat is er de mogelijkheid om buiten te gymmen. Wilt u daarom, naast de
gymspullen, ook ‘buitensportsschoenen’ meegeven aan uw zoon of dochter?
Sieraden, (vriendschaps)armbandjes, ringen, horloges en hangende oorbellen) moeten voor de
gymles afgedaan worden, ook omwille van de veiligheid.
De groepen 2 hebben de eerste weken nog geen gym in de grote zaal.
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
13.00 uur - 13.45 uur
13.45 uur – 14.30 uur

Dinsdag
Bornholm II
Juf Lieselotte
7
6
5
4
2A
3
8

Vrijdag
Bornholm II
Juf Lieselotte
8
5
6
3
2B
4
7

Inloopmomenten voor ouders van de groepen 3 t/m 8 (onder voorbehoud)
Ook zo benieuwd hoe dat nu gaat in de klas?
Hoe ziet een rekenles eruit en wat doen de leerlingen met een schrijfles? En met taal hoe is de
lesopbouw dan?
Komend schooljaar zijn er drie inloopmomenten ingepland.
Tijdens dit moment kunt u de start van een les meemaken.
We hebben drie verschillende dagen gekozen en hopen dat u dan in de gelegenheid bent om
een gedeelte van de les bij kunt wonen in de klas van uw zoon of dochter.

Data:
- Donderdag 22 oktober 2020 van 8.30 uur tot 8.45 uur
- Woensdag 3 februari 2021 van 8.30 uur tot 8.45 uur
- Dinsdag 15 juni 2021 van 8.30 uur tot 8.45 uur
Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021
De studiedagen van de leerkrachten zijn gepland op:
- Vrijdag 2 oktober 2020
- Maandag 16 november 2020
- Vrijdag 19 februari 2021
- Woensdag 17 maart 2021
- Dinsdag 25 mei 2021
- Vrijdag 9 juli 2021
Het vakantierooster is:
Herfstvakantie
10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie
19 december 2020 t/m 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag
02 april 2021
Pasen
03 april 2021 t/m 05 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
26 april 2021 t/m 09 mei 2021
Hemelvaart
13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinksteren
22 mei 2021 t/m 24 mei 2021
Zomervakantie
10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021
Ik wens u een fijn weekend toe en tot aanstaande maandag. Lilian Schuurman

