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Mededelingen en verslagen
Voorstelrondje nieuwe leerkrachten
U heeft het vast al gezien… dit schooljaar is er een aantal nieuwe leerkrachten bij ons werkzaam.
Graag stellen zij zich even aan u voor:
Frederique Naaijen( groep 2B)
Sinds dit schooljaar mag ik werken op de aller leukste school! Mijn naam is Frederique Naaijen, 33
jaar en moeder van 2 zoons, Seppe (5) en Faas (2). Na 5 jaar met veel plezier bij JINC te hebben
gewerkt, heb ik in 2018 besloten om mijn droom achterna te gaan en ben ik de verkorte deeltijd
Pabo gaan doen. Voor ze zomervakantie mocht ik dan eindelijk mijn diploma in ontvangst nemen.
Ik geef les in groep 2a en werk op maandag, dinsdag en om de week op woensdag. Ik heb er heel
veel zin in!
Carlijn van der Vlugt (groep 7)
Mijn naam is Carlijn van der Vlugt. Je kent mij misschien al van mijn eerdere stages op Vesterhavet.
Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd aan de PABO en ik heb mij de afgelopen tijd gespecialiseerd
in het geven van Engels. Ik kom dit jaar op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven in groep 7.
Ik kijk erg uit naar de komende leerzame en vooral leuke tijd op Vesterhavet!
Gina Heidweiller (groep 7)
Hoi, ik ben Gina Heidweiller. Ik ben getrouwd, moeder van twee kinderen en in mijn vrije tijd doe ik
graag aan tennis en hardlopen. Ik vind het super leuk om vanaf dit jaar werkzaam te zijn op
Vesterhavet. Op donderdag en vrijdag geef ik les in groep 7.
Angelique Zaadnoordijk (NT-2)
Dit jaar ben ik nieuw op Vesterhavet. Ik stel me graag aan u voor. Mijn
naam is Angelique Zaadnoordijk en ik ga als NT-2 specialist kleine
groepjes kinderen begeleiden die Nederlands als tweede taal hebben. Ik
help hen onder andere met het leren van woorden, het schrijven van
teksten en het maken van zinnen.
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te wandelen, een boek te lezen of een
diamond painting te maken. Ik woon samen met mijn man en drie zonen,
van 10, 8 en bijna 6 jaar in Heemskerk. Als gezin vinden wij het leuk om te
skiën, naar de bioscoop te gaan en te fietsen. Mijn jongens doen aan de sport BMX .

Tessa Lammers (onderwijs-assistent)
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Tessa Lammers, 25
jaar en woon in Hoofddorp. Vorig jaar heb ik hier stage gelopen
als onderwijsassistent, voornamelijk in groep 3. Voor de
zomervakantie heb ik mijn diploma onderwijsassistent in
ontvangst mogen nemen. Dit jaar ga ik aan de slag op Vesterhavet
als onderwijsassistent. Hier heb ik heel veel zin in.
Tevens ga ik ook beginnen aan de deeltijd opleiding van de PABO.
Gulhan Sezer (vervanging bevallingsverlof Maaike Ruiken)
Na 16 jaar in het onderwijs in Haarlem gewerkt te hebben, was het voor mij tijd voor iets nieuws...
Op Vesterhavet zal ik t/m november op donderdag en vrijdag in groep 5 de zwangerschapsvervanging van juf Maaike invullen. Daarnaast zal ik stichtingbreed zieke collega's vervangen.
Ik vind het erg leuk om met kinderen in verschillende werkvormen te werken en vooral uit te
dagen. Als het toevallig over een onderwerp van aardrijkskunde of geschiedenis gaat.... kan ik dat
niet passeren. We voeren dan de leukste gesprekken samen!
Sinds 2 jaar woon ik met mijn man, dochter en zoontje in Hoofddorp.
In mijn vrije tijd geniet ik het meeste om tijd met mijn gezin door te brengen. Vooral samen iets
nieuws zien en meemaken! Ik ben niet zo bekend in Hoofddorp en daarom heb ik een goede keus
gemaakt om op Vesterhavet te werken.
We gaan er samen met de kinderen een fijn jaar van maken!
Hoofdluiscontrole thuis uitvoeren
Helaas kunnen wij op school geen luizencontrole uitvoeren. Hulpouders
mogen immers niet in school komen. Maar luizen trekken zich nergens
wat van aan en zijn er gewoon. Het is daarom heel belangrijk dat je zelf
thuis je kind controleert op de aanwezigheid van hoofdluis.
Dat doe je met een zogenaamde stofkam. Deze zijn bij iedere drogist te
koop. Meer weten over hoofdluis en hoe je die bestrijdt?
Kijk op https://www.rivm.nl/hoofdluis.
Je vindt op deze site ook handige filmpjes over de behandeling.
Allergie
Als een kind bepaalde dingen niet mag eten en/of drinken, of een allergische reactie vertoont op
een stof, heeft u dit bij de inschrijving van uw zoon/dochter aangegeven en is dit opgenomen in de
basisadministratie.
Het is belangrijk dat deze informatie actueel blijft. Is er bij uw zoon/dochter in de afgelopen
periode een allergie vastgesteld, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht.
Deze informatie wordt dan verwerkt in de administratie en kunnen wij er rekening mee houden bij
de organisatie van de verschillende activiteiten.
Alvast bedankt.
Informatieavond
Jaarlijks geven we de ouders van de groepen 1, 2, 3 en 8 informatie over de genoemde leerjaren.
Helaas konden 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. Daarom
ontvangen de ouders van de desbetreffende groepen uiterlijk vandaag per mail de informatie.
Heeft u, na ontvangst vragen, stel deze dan gerust aan de groepsleerkrachten.
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.
Als bijlage bij deze Vesterpost ontvangt u de oudervragenlijst.
Wij vragen u deze vragenlijst schriftelijk of digitaal, voorafgaand aan het gesprek, in te vullen en
mee terug te geven of te mailen naar de groepsleerkracht.
Uw zoon/dochter krijgt vandaag een brief mee met meer informatie. U ontvangt deze brief ook als
bijlage bij deze Vesterpost.
Gymles.
Vandaag hebben de groepen 3 tot en met 8 acrogym-opdrachten uitgevoerd.
Met als resultaat… meer foto’s vindt u op de website.

Het KiVa-team
Het KiVa-team is een werkgroep die bestaat uit 4 enthousiaste en
vaardige teamleden. Dit zijn bij ons, juf Marijke, juf Angela, juf Dorine en
juf Jacqueline.
Het KiVa-team is het aanspreekpunt voor collega’s en de KiVa-coördinator
voor alles wat met KiVa te maken heeft.
Taken van het KiVa-team
Het KiVa-team coördineert onder meer de volgende taken:









Het inplannen van de KiVa-monitor (afname, bespreking, etc.)
Het agenderen en bespreken van KiVa tijdens teamvergaderingen
Het organiseren van KiVa-activiteiten, bijvoorbeeld een kick-off, een ouderavond of
themadag
Het levend en zichtbaar maken/houden van KiVa binnen de school (implementatie en
borging)
Het ondersteunen en adviseren van collega’s bij de uitvoering van KiVa
Het onderzoeken en oplossen van pestproblemen (gesprekken voeren met leerlingen en
leerkrachten, observaties doen, etc. op verzoek van de leerkracht)
Het bijwonen van de jaarlijkse regiobijeenkomsten
Het, indien nodig (bijvoorbeeld bij ernstige/ acute (pest)problematiek), inschakelen van
externe professionele hulp.

Het KiVa-team komt geregeld bij elkaar om te bespreken wat er in de school speelt, de monitoring
te bespreken en te bekijken welke ondersteuning de leerkrachten, leerlingen of ouders nodig
hebben.
Wat kan het KiVa-team voor u of uw kind betekenen?
Heeft u of uw kind het gevoel dat er gepest wordt? Of heeft u het gevoel dat uw kind zich niet
prettig voelt in de klas of op school? Maak dit dan eerst bespreekbaar bij de leerkracht. Zij zullen
dan in eerste instantie een gesprek hebben met uw kind en de KiVa methode gebruiken om het
"probleem" op te lossen. Indien wenselijk kan door de leerkracht het KiVa team
ingeschakeld worden. Zij zullen dan in overleg met de leerkracht kijken naar een passende
methode voor het oplossen van het probleem.
Soms kan het zijn dat de steungroep aanpak ingezet wordt. Dit is een door de leerkracht en
KiVa-team samengestelde groep leerlingen die samen het onderwerp gaan bespreken. Deze
aanpak wordt door één van de KiVa teamleden uitgevoerd. Zo voelt de leerling die zich niet fijn
voelt zich niet alleen en wordt het probleem iets voor de groep.
KiVa gaat uit van het creëren van een fijne school en iedere leerling heeft hierin iets bij te dragen.
Ook wanneer er een probleem is ontstaan.
Wat als het probleem zich nog blijft voordoen?
Indien u het probleem meerdere malen heeft aangekaart bij de leerkracht en het "probleem blijft
bestaan en/of er is een acute situatie, dan kunt u één van de KiVa teamleden benaderen.
Dit kan telefonisch of per mail. (eerste letter voornaam.achternaam@vesterhavet.nl)
Indien u meer informatie wilt over de KiVa methode kunt u ook kijken
op https://www.kivaschool.nl/

Gitaarles.
Vesterhavet is actief op het gebied van kunst en cultuur.
Muziekonderwijs is onderdeel van dit programma.
Regelmatig doen wij allerlei activiteiten op dit gebied.
Binnenkort is er de mogelijkheid om ná schooltijd deel te nemen
aan gitaarles. Pytrik Rot, o.a. werkzaam als gitaarleraar bij Pier K,
zal deze lessen verzorgen.
Gisteren heeft Pytrik een introductieles gegeven bij de groepen 5
t/m 8. Hij heeft daarin kort uitgelegd wat de gitaarlessen gaan
inhouden en met de kinderen kort wat ritmes gespeeld.
De lessen zullen gegeven worden op maandagmiddag van 14.45
tot 15.30 uur.
De lesdata worden: maandag 7 sept., 14 sept., 21 sept. 28 sept., 5 okt., 19 okt., 26 okt. en 2 nov.
De lessenserie wordt afgesloten met een samenspeelconcert op maandag 9 november. Van deze
les wordt een opname gemaakt voor de ouders.
Er is geen les op 12 oktober in verband met de herfstvakantie.
De kosten bedragen €110,- voor de lessenserie, waarbij uw zoon of dochter gebruik kan maken van
een ‘leengitaar’. Deze gitaar mag mee naar huis zodat uw zoon of dochter thuis kan oefenen.
De ouders van de groepen 5 t/m 8 hebben gisteren een mail met informatie en een inschrijfformulier ontvangen.
Lijkt het uw zoon of dochter leuk om gitaar te leren spelen, geef het ingevulde formulier dan
uiterlijk vrijdag 4 september af aan de groepsleerkracht of mail het rechtstreeks naar Pytrik.
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. Vorige week heeft u per mail de nieuwe
inlogcode ontvangen.
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 schoolweken.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

