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Agenda
8 september
Hiep hiep hoera!

Startgesprekken groepen 1 tot en met 4
5 september
6 september

Gefeliciteerd en
een fijne dag!
8 september
9 september
11 september

Ananya
Stijn
Vince
Maiely
Joshua
Jaimy
Ahmetcan
Josefien
Noah

Groep 2B
Groep 3
Groep 5
Groep 4
Groep 2B
Groep 8
Groep 5
Groep 2B
Groep 2A

Mededelingen en verslagen
Wat als de leerkracht ziek is of in afwachting is van een test(uitslag)?
Zoals u weet, moeten medewerkers zich laten testen bij Corona-achtige verschijnselen.
Op het moment dat de medewerker te horen krijgt dat hij/zij een test moet laten afnemen, duurt
het in de huidige situatie nog enkele dagen voordat degene terecht kan. Vervolgens moet de
medewerker thuis blijven totdat de uitslag bekend is.
Dit betekent dat de medewerker dan enkele dagen niet kan werken en vervanging nodig is.
Tot nu toe heb ik de vervanging kunnen regelen.
Maar de herfst en de winter moeten nog beginnen en dan kunnen de problemen groter worden.
Ik kijk altijd welke mogelijkheden er zijn om de vervanging in te vullen, maar ik kan niet garanderen
dat er dan altijd vervanging beschikbaar is. In die gevallen zullen we groepen naar huis moeten
sturen. Ik laat u dit nu vast weten zodat u weet dat deze mogelijkheid zich de komende maanden
kan voordoen en u kunt nadenken over hoe u het thuis gaat organiseren.
Ik hoop van harte dat het niet nodig is, maar het zijn vreemde tijden.
Website, foto’s en privacy
De foto’s van vorig schooljaar zijn tot en met 8 september te bekijken.
Woensdag 9 september worden deze foto’s van de website verwijderd.
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. Twee weken geleden 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.
Gym groep 2
Volgende week starten de kleuters van de groepen 2 met elke week een gymles in de grote zaal.
Juf Lieselotte geeft de gymles op dinsdag aan groep 2A en op vrijdag groep 2B.
Naar binnen gaan groepen 5 tot en met 8
We hebben gemerkt dat het verzamelen op het plein en het naar binnen gaan ’s morgens best veel
tijd kost. De lessen starten pas vanaf 8.40 uur en dat is zonde van de tijd.
Om op tijd te kunnen beginnen gaan we
het voor de leerlingen van de groepen 5
tot en met 8 een beetje anders
organiseren. Zodra de kinderen van de
groepen 5 tot en met 8 op school komen,
kunnen zij vanaf 8.20 uur zelf naar binnen
gaan. De groepsleerkrachten staan in het
lokaal om de leerlingen te ontvangen.
Heeft u als ouder nog een boodschap voor de groepsleerkracht dan kunt u dit per mail of met een
briefje doorgeven.
Start- en adviesgesprekken.
In de week van 6 september en 13 september vinden de oudergesprekken plaats.
De startgesprekken voor de groepen 1 t/m 6 en de voorlopig advies gesprekken voor de groepen 7
en 8.
Vorige week vrijdag heeft u de brief met aanmeldstrook en de oudervragenlijst per mail ontvangen.
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. Heeft u nog geen strookje ingeleverd,
wilt dit dan zo spoedig mogelijk doen.
U ontvangt het strookje retour met daarop de ingeplande datum en tijd voor het gesprek.
Gitaarles.
Vorige week heeft Pytrik Rot 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 leerlingen kunnen zich
opgeven voor de komende lessenserie.
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 donderdag 27 augustus een mail met informatie en een
inschrijfformulier ontvangen.
Inschrijven kon tot en met vandaag, bent u dit vergeten dan is het nog mogelijk om uw
zoon/dochter dit weekend rechtstreeks per mail aan te melden bij naar Pytrik.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

