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Agenda
31 augustus
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Start afname Eindtoetsen Cito
22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus

Juun
Suvecha
Donovan
Shereshvi
Ryan
Caleb

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.
We heten welkom:
Beyza (gr. 2A), Tygho (gr. 3), Elif (gr. 4) Oesya (gr. 4), Bas (gr.
5), Reece (gr. 5), Xanthe (gr. 5), Arda(gr. 5), Ahmetchan (gr. 5)
en Kate (gr. 6).
Ook juf Gina (gr. 7), juf Frederique (gr. 2A), juf Angelique en
juf Gulhan zijn nieuw op Vesterhavet.
Zij zullen zich volgende week in de Vesterpost aan u
voorstellen.
Het was weer een gezellig begin van het schooljaar!

Groep 2A
Groep 3
Groep 8
Groep 6
Groep 2B
Groep 2B

Jaarkalender
Afgelopen week heeft u de jaarkalender ontvangen.
De activiteiten op de kalender staan onder voorbehoud. We hebben
de activiteiten gepland alsof het een normaal schooljaar zal zijn. Ook
zullen we kijken of wij activiteiten anders kunnen organiseren, zodat
zij in een andere vorm wel kunnen plaatsvinden.
Echter de coronamaatregelen kunnen wijzigingen met zich
meebrengen. De wijzigingen worden in de Vesterpost vermeld.
Informatieavond
Jaarlijks geven we de ouders van de groepen 1, 2, 3 en 8 informatie over de genoemde leerjaren.
Helaas kunnen de informatieavonden, gepland op 25 augustus, vanwege de Corona-maatregelen
niet doorgaan.
Uiteraard willen wij u graag vertellen wat de leerlingen in deze groepen gaan leren.
De groepsleerkrachten zetten deze informatie voor u op papier.
Uiterlijk vrijdag 28 augustus ontvangen de ouders van de desbetreffende groepen per mail de
informatie. Heeft u na ontvangst vragen, stel deze dan gerust aan de groepsleerkrachten.
Quarantaine
Kinderen blijven thuis als ze Corona-klachten hebben, maar ook als een gezinslid klachten heeft of
positief getest is.
Als een leerling in thuisquarantaine gaat en zelf niet ziek is, is het mogelijk dat het huiswerk
ontvangt.
Voor de groepen 1 en 2 is er elke week een werkpakketje beschikbaar.
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen hun boeken en schriften ophalen en krijgen
via de mail wekelijks van de groepsleerkracht de opdrachten door.
De groepsleerkrachten zullen wekelijks telefonisch of via Teams contact opnemen met de leerling.
Vragen over de lesstof kunnen na schooltijd telefonisch of via de mail aan de leerkracht gesteld
worden.
Start- en adviesgesprekken.
In de week van 6 september en 13 september vinden de start- en adviesgesprekken plaats.
De startgesprekken voor de groepen 1 t/m 6 en de voorlopig advies gesprekken voor de groepen 7
en 8.
Wij willen deze gesprekken graag door laten gaan, omdat wij al geruime tijd niet met elkaar in
gesprek zijn geweest over de ontwikkeling van uw zoon of dochter.
De gesprekken zullen in principe buiten aan tafels plaatsvinden. Voor ouders die de gesprekken
niet ‘live’ willen voeren, is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een telefonisch of
online gesprek. U ontvangt binnenkort een brief met meer informatie.

Website, foto’s en privacy
De foto’s die gemaakt zijn tijdens de verschillende activiteiten staan
achter een besloten gedeelte van de website www.vesterhavet.nl.
Jaarlijks wordt de inlogcode veranderd. Zodat alleen de huidige ouders
de foto’s kunnen bekijken. Vandaag is de nieuwe inlogcode per mail naar
u toegestuurd.
Belangrijk! Als u niet wilt dat uw zoon of dochter zichtbaar is op het besloten gedeelte van de
website, moet u dit kenbaar maken bij Lilian Schuurman. De foto’s worden dan nagelopen en niet
geplaatst. Dit betekent voor u als ouder dat er geen foto’s zijn waar uw zoon of dochter op staat,
want deze foto’s worden dan ook niet opgeslagen.
PS. Op de website staan foto’s van deze eerste schoolweek.
KiVa
KiVa is een programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
op de basisschool.
KiVa richt zich op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale
veiligheid.
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel.
Het motto van KiVa luidt dan ook:
‘ Samen maken we er een fijne school van!’
Elk jaar komen er een aantal thema's aan bod. Deze thema's zijn voor de onderbouw en de
bovenbouw verschillend. Elke periode krijgt u bij de Vesterpost een themabrief als bijlage.
Zo kunt u zien wat er die periode behandeld en besproken wordt.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gebeurt onder andere thuis en op school. Omdat
wij het belangrijk vinden dat wij als school en u als ouder/verzorger dezelfde "KiVa-taal" spreken,
zijn er vanuit KiVa ook ideeën voor thuis.
Op de website vindt u de nieuwsbrieven voor de onderbouw en bovenbouw. Tevens ook de KiVa
regels als poster, zo kunt u zien welke regels aangeboden worden aan de kinderen.
Deze periode is bedoeld om elkaar (opnieuw) te leren kennen. Want na 6 weken vakantie zijn de
kinderen letterlijk en figuurlijk gegroeid in hun ontwikkeling. En daar hoort ook de sociaalemotionele ontwikkeling bij.
Mochten er nog vragen zijn kunt u deze altijd aan de leerkracht stellen of aan het KiVa team.
Wat het KiVa team voor u, de leerkracht en/of uw kind kan betekenen leest u verderop in het jaar
in één van de Vesterpost mails.
Juf Jacqueline, Juf Dorine, Juf Angela en Juf Marijke.
Klasbord (herhaling)
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 (herhaling)
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.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

