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31 augustus Digitaal informatiemoment groepen 3 en 8  
 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

31 augustus       
2 september 
3 september       

Marco 
Sanne 
Nadine 
 

groep 3B 
groep 8 
groep 8 

We continueren dit schooljaar dat de leerlingen alleen in de klas 
trakteren en niet de klassen rondgaan. 

  

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 leerkrachten welkom geheten en stellen zij zich 
even voor. Zo maken we kennis met elkaar.  
We heten welkom: 
Pip, Logan en Ben (gr. 1), Antonio (gr. 2), Daniela en Nick (gr. 3A), Serena (gr. 4), Giovanni en Can, 
(gr. 5), Brittney (gr. 6), Monica (gr. 7), Cristina en Destiny (gr. 8). 
Meester Robert is nieuw op Vesterhavet. Hij gaat ondersteuning in de groepen 4 , 5 en 6. 
Het was weer een gezellig begin van het schooljaar!  

 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Robert Breukers en mag dit jaar mijn opwachting maken op de Vesterhavet, waar ik 
voornamelijk de groepen 4, 5 en 6 zal ondersteunen. 
Na een carrière in de internationale hotellerie en fast-food industrie heb ik enige tijd geleden 
besloten het roer radicaal om te gooien en mijn hart te volgen naar het onderwijs. 



Ik ben alweer 22 jaar getrouwd met Gillian, die ik op de Hoge Hotelschool heb leren kennen en 
samen hebben we 2 meiden van 17 en 10 jaar. 
In mijn vrije tijd mag ik graag hiken en wildkamperen met enkele vrienden, maar ik kan ook 
uitblinken in het absoluut niets doen. Ik heb enorm veel zin in om met leuke collega’s en een groep 
geweldige kinderen er een onvergetelijk jaar van te maken. 
 
Onderwijsondersteuning binnen en buiten de groep 
Wellicht heeft u het al wel via uw kind gehoord, maar op verschillende dagen zijn er meer mensen 
in de klas dan alleen de eigen leerkracht. 
De reden hiervoor is, dat wij als school gekozen hebben om het extra geld dat wij hebben 
ontvangen vanuit de regering, in willen zetten voor extra handen binnen en buiten de klas. 
Wij hebben dit jaar de luxe dat er veel ondersteunend personeel is. 
Zo hebben de groepen 1-2-3 juf Tessa 3 dagen in de week, 1 dag juf Ester en 1 dag juf Angela. 
De groepen 4-5-6 hebben meester Robert 5 dagen in de week. 
De groepen 7-8 hebben juf Marijke 3 dagen in de week.  
 
Zo ontstaat er veel ruimte om de kinderen in de klas, in kleine groepjes of individueel te 
ondersteunen. 
Maar er ontstaat ook ruimte voor de leerkracht om even extra aandacht aan een groepje kinderen 
te bieden terwijl de ondersteuner de klas helpt bij vragen. Dit is dus een andere invulling dan 
voorgaande jaren, waarbij de kinderen altijd uit de klas werden gehaald voor de extra 
ondersteuning. Wat ons betreft biedt de huidige invulling grotere voordelen. Meer kinderen 
kunnen profiteren van de extra handen in de klas, kinderen blijven meer in de eigen klas en de 
leerkracht en de ondersteuner hebben meer zich op het groepsproces.  
 
Maar buiten de begeleiding in de klas door de onderwijsondersteuners hebben wij ook nog andere 
collega's die kinderen helpen bij het leren. 
Zo hebben we ook nog juf Dorien van Nimwegen, die op vrijwillige basis kinderen komt helpen bij 
begrijpend lezen en rekenen. 
Juf Cornélie begeleidt 1x per week op woensdag kinderen die extra uitdaging nodig hebben. 
Juf Angelique helpt 2x per week de kinderen die moeite hebben met de woordenschat. 
Juf Irene zal 1x in de week kinderen ondersteunen die extra aandacht nodig hebben op diverse 
gebieden.  
Kortom, veel mensen in de school die kinderen kunnen helpen als de situatie daarom vraagt.  
 
Brengen en halen groepen 3 en 4. 
We hebben afgelopen maandag gezien dat het brengen en 
halen bij de groepen 3 en 4 erg druk en onoverzichtelijk 
verliep. Om die reden hebben wij met elkaar een verdeling 
op het plein bedacht, zodat de ouders beter afstand kunnen 
houden en het overzicht gewaarborgd blijft. 
Groep 3B: de ouders mogen op dezelfde plek staan als vorig 
schooljaar; aan beide kanten langs het hek (zie blauw op de 
tekening). 
Groep 3A: de ouders mogen op het plein staan langs de bosjes (zie roze op de tekening). 
Groep 4: de ouders blijven buiten het hek staan (zie groen op de tekening). 
In de ochtend mogen de kinderen zelfstandig naar binnen. De leerkracht is in de klas aanwezig. 
Eventuele mededelingen in de ochtend kunnen via Parro.  
Na schooltijd loopt de leerkracht met de kinderen buiten het hek. 
 
Informatieavond 
Jaarlijks geven we de ouders van de groepen 3 en 8 informatie over de genoemde leerjaren. 



Helaas kunnen de informatieavonden, gepland op 31 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. 
Dinsdag 31 augustus ontvangen de ouders van de desbetreffende groepen per mail en via de Parro-
app de informatie. Heeft u na ontvangst vragen, stel deze dan gerust aan de groepsleerkrachten. 
 
Start- en adviesgesprekken 
Op dinsdag 14 september en woensdag 15 september vinden de startgesprekken plaats. 
De gesprekken zullen in principe binnen, met in achtneming van de anderhalve meter maatregel, 
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 meer informatie. 
 
Trakteren op school 
Een leuk onderdeel van een verjaardag is dat een kind mag 
trakteren op school nadat het is toegezongen door de hele klas.  
Kinderen mogen vervolgens hun hele klas trakteren.  
Echter, zolang de Coronaregels van kracht zijn mag uw kind 
alleen op verpakt voedsel trakteren. Wij verzoeken de ouders 
om de traktaties klein te houden.  
Als de leerlingen een traktaties voor het team hebben, wordt 
dit daarna met een begeleidend kaartje in de keuken gezet. De kinderen gaan niet de klassen rond. 

 

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.  

                                                Maandag wordt de nieuwe inlogcode per mail naar u toegestuurd. 

De foto’s van vorig schooljaar zijn tot 1 september zichtbaar.  
Na 1 september worden deze foto’s van de website verwijderd. 

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.  

http://www.vesterhavet.nl/


Op de website vindt u de nieuwsbrieven voor de onderbouw en bovenbouw. Ook treft u daar de 
poster met de KiVa regels aan. 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 sociaal-
emotionele 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 een Vesterpost. 
Juf Jacqueline, juf Dorine, juf Angela en juf Marijke. 
 

Scula 
Vandaag ontvangen de leerlingen een folder van Scula.  
U kunt hier gebruik van maken voor thuis. 
De leerlingen  werken op school vanuit ons schoolaccount.  
Scula wordt af en toe ingezet als ondersteunend en/of uitdagend 
lesaanbod.  

 
Parro-app (herhaling) 
Via Parro krijgt u berichten en foto’s van de groepsleerkracht, kunt u 
berichten sturen en intekenen op activiteiten en oudergesprekken.  
Vanaf dit schooljaar is het ook mogelijk om via de Parro-app uw kind af te 
melden bij de leerkracht in verband met ziekte, tandartsbezoek, etc.. 
Wilt u controleren of u gebruik kunt maken van de Parro-app? 
Lukt het niet, wilt u dit dan kenbaar maken bij 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 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! 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
 


