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Agenda
Dinsdag 6 sept. t/m
donderdag 8 sept.
Woensdag 7 sept.

Hiep hiep hoera!

Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Startgesprekken
Vergadering Oudervereniging

5 september
6 september
7 september
8 september

Ananya
Stijn
Jaylano
Joshua
Ben

groep 4B
groep 5
groep 2
groep 4B
groep 2

Mededelingen en verslagen
Wijziging studiedag:
- Dinsdag 11 april 2023 (dit was in een eerder bericht donderdag 6 april 2023)
- Overige studiedagen blijven zoals gepland.
Opening schooljaar
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:
Calvin, Feline, Elle, Shanaya, Jordan, Joeri en Mustaqiim (gr. 1), Mya (gr. 3) en Isa (gr. 5)
Juf Lisette (groep 3) en meester Auke (groep 5) zijn de nieuwe leerkrachten op Vesterhavet.
Juf Eva en juf Zoë lopen stage én werken dit schooljaar als onderwijsassistent.
Met elkaar gaan we er weer een goed jaar van maken!

Buitengym
Mooi weer… dat betekent de mogelijkheid om buiten te gymmen.
Alle groepen zijn vandaag met verschillende sport- en spelonderdelen aan de gang gegaan.

Startgesprekken.
Graag nodigen we alle ouders in het begin van het schooljaar uit
voor een startgesprek. In het gesprek maakt u kunt kennis
met de leerkracht(en), kunt u vertellen wat u belangrijk vindt voor
uw kind en bespreken we welke extra ondersteuning eventueel
noodzakelijk is. Voor de leerkracht is het goed om deze informatie
mee te nemen in dit nieuwe schooljaar.
Een startgesprek duurt 10 minuten.
In de week van 6 september worden de startgesprekken gevoerd.
Onderwerpen van gesprek kunnen zijn: karakter van uw kind, medische zaken, hoe is uw kind dit
schooljaar gestart, samenwerking ouders-groepsleerkrachten, gewenste onderwijsondersteuning.
Afgelopen woensdag heeft u via Parro een bericht gekregen om zelf uw afspraak te plannen met de
leerkracht(en) van uw kind(eren).
Inloopmomenten voor ouders van de groepen 1 t/m 8 (herhaling)
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 27 maart, donderdag 20 april, woensdag 31 mei,
dinsdag 27 juni en vrijdag 14 juli op de theaterdag, waar u van harte welkom bent om
de voorstelling bij te wonen.

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 acht thema's aan bod. Deze thema's zijn voor de onderbouw en de bovenbouw
verschillend.
Zoals u wellicht in Parro al heeft gelezen zijn de groepen
deze week begonnen met vijf gouden ballonnen waarvan er elke dag
ééntje werd doorgeprikt. Uit de ballon kwam dan een activiteit die te
maken had met het eerste KiVa-thema ‘groepsvorming’.

De eerste weken van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd.
Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede
groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels, middels
spelletjes, opdrachten en groepsgesprekken. Met elkaar worden de afspraken vastgelegd in een
‘contract’. Dit contract hangt als reminder zichtbaar in elke klas.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vindt onder andere thuis en op school plaats.
Wij vinden het belangrijk dat wij als school en u als ouder/verzorger dezelfde "KiVa-taal" spreken.
Op de website, onder het kopje Ons onderwijs, vindt u de nieuwsbrieven voor de onder- en
bovenbouw. Ook treft u daar de poster met de KiVa-regels aan. Zo kunt u zien welke regels
aangeboden worden aan de kinderen.

Website, foto’s en privacy
Website.
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.
Zodra de nieuwe inlogcode aangemaakt is, zal deze per mail naar u worden toegestuurd.
De foto’s van vorig schooljaar zijn tot 16 september zichtbaar.
Na 16 september worden deze foto’s van de website verwijderd.
Toestemming beeldmateriaal.
Jaarlijks vragen wij, in het kader van de AVG, of u wel of geen toestemming geeft voor het maken
en plaatsen van beeldmateriaal (foto’s/filmpjes) van uw zoon of dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt.
➔ Belangrijk! Als u niet wilt dat uw zoon of dochter zichtbaar is op het open en/of besloten
gedeelte van de website, moet u dit schriftelijk (per mail) kenbaar maken bij Lilian
Schuurman. De Vesterpost op de website is voor iedereen zichtbaar, ook voor mensen
buiten school. Op het besloten gedeelte van de website staan de foto’s waar een aparte
ouderinlog voor nodig is. De foto’s op Parro zijn alleen zichtbaar voor ouders van de
desbetreffende groep.
Let op: de gemaakte foto’s of filmpjes worden dan nagelopen en niet geplaatst in het open
en/of besloten fotogedeelte van de website. 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.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft
daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het
maken, plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. Wij gaan ervan uit dat u de privacy van
alle kinderen, ouders en medewerkers respecteert.
Verspreiding Vesterpost
Dit schooljaar ontvangt u de Vesterpost via de Parro-app én de mail. De Parro-app is ook te
bekijken op uw telefoon of tablet. Zo kunt u de informatie makkelijk tot u nemen.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Als bijlage bij deze Vesterpost ontvangt u een brief met informatie over de GMR en een oproep
voor nieuwe leden. Vindt u het interessant om op stichtingsniveau mee te denken over het
onderwijs op onze scholen, misschien is dit dan iets voor u?
Ik wens u een fijn weekend toe, Lilian Schuurman

