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Agenda 

20 september 
23 september 
26 september 

Informatieavond voor de ouders van de groepen 3 en 8 
Studiedag  
Inloopochtend voor ouders groepen 1 t/m 8 (8.20 uur tot 8.45 uur) 

 

Hiep hiep hoera! 
 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

17 september 
18 september 
 
19 september 
 
20 september 
 

Chloe 
Reda 
Sanne 
Yassin 
Nabi 
Stefanie 

groep 6 
groep 2B 
groep 5 
groep 8 
groep 6 
groep 7 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Studiedag  
Vrijdag 23 september is er een studiedag voor alle teamleden.  
De leerlingen zijn vandaag vrij! 
 

Informatieavond 
Dinsdag 20 september is er een informatieavond voor de ouders van de groepen 3 en 8. 
Groep 3 en 8 zijn speciale leerjaren waar we ouders graag over willen inlichten, denk aan het 
proces van leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3 en de afsluiting basisschoolperiode en de 
overgang naar voortgezet onderwijs in groep 8. 
De ouders van deze groepen ontvangen een uitnodiging van de groepsleerkrachten. 
Voor de andere groepen wordt er geen informatieavond georganiseerd. 
Heeft u vragen over het onderwijs in de groep van uw zoon of dochter, loop dan gerust na 
schooltijd even langs bij de groepsleerkracht. 

Foto’s en filmpje Vesterhavet 
De nieuwe inlogcode, om op de website in te loggen op het besloten 
gedeelte, is nog niet aangemaakt. De oude code is nog van toepassing. 
Vorig schooljaar zijn er beeldopnames geweest op Vesterhavet voor het 
maken van een promotiefilm. Een film waarin ouders, die op zoek zijn naar 
een basisschool voor hun zoon/dochter, al een eerste kennismaking 
kunnen maken met onze school.  
De film is deze week op de website geplaatst.  

Nieuwsgierig naar het eindresultaat… u vindt de film op de homepage van de website. 
 
Bezoek kinderboerderij groep 2 
Afgelopen dinsdag was groep 2 aan de beurt om de kinderboerderij te bezoeken. 
Net als groep 1 hebben de leerlingen voorafgaand aan het bezoek geluisterd naar een verhaal van 



de leerkracht, gekeken naar een filmpje en met elkaar gesproken over de verschillende dieren die 
leven op de kinderboerderij. 

Op de kinderboerderij hebben de leerlingen eerst een rondje gelopen om te ontdekken welke 
dieren er aanwezig zijn. Daarna hebben zij in groepjes de verschillende opdrachten gedaan. 
Ouders die hebben geholpen met rijden en begeleiden… dank je wel! 
 

 
Jeugdfonds sport & cultuur 
Op Vesterhavet is juf Kim onze intermediair bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren 
uit gezinnen met weinig geld,  
toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, 
theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit.  
Voor die kinderen en jongeren betalen zij de contributie / het lesgeld en in 

sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen. 
Nu is er een nieuwe mogelijkheid dit kalenderjaar: er kan ook lesgeld voor zwemles aangevraagd 
worden vanuit het project: 'Alle kinderen een zwemdiploma!' 
 
Graag willen wij u informatie geven over wat mogelijk is vanuit 
het zwemlesproject. Hieronder een korte opsomming: 

·      Maatwerk voor kinderen met speciale behoeftes qua 
zwemles; 

·      Vergoeding voor zwemles voor A, B- en/of C-diploma’s; 
·      Vergoeding voor zwemles als zwemles normaliter via de  

gemeente geregeld is, maar het kind net buiten de 
regeling valt; 

·      Zwemles mag tijdelijk altijd naast een andere sport- of cultuuractiviteit. Ook als dit  
normaal gesproken vanuit de spelregels van een specifieke gemeente niet mogelijk is. 

  
Kortom, kan uw kind door financiële omstandigheden niet op zwemles of heeft uw kind moeten 
stoppen met zwemles?  
Dan kan juf Kim een aanvraag doen voor uw kind.  
Dit kan ook voor andere sporten en/of cultuuractiviteiten zoals hierboven genoemd. 
 

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, meldt u dan bij juf Kim (leerkracht groep 3) of stuur 
een mail: k.vanweeren@vesterhavet.nl  
Dan zal zij de mogelijkheden bekijken voor uw aanvraag. 

mailto:k.vanweeren@vesterhavet.nl


Semsum instituut 
Bij het Sensum Instituut wordt één-op-één 
behandeling gegeven aan kinderen met (vermoeden 
van) autisme spectrum stoornis en hun omgeving. De 
kinderen die het Sensum Instituut bezoeken komen 
te weinig tot ontwikkeling in een groepssetting. De 
behandeling van het Sensum Instituut is erop gericht 
de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en heeft als doel de kinderen uit te laten stromen 
naar een voor het kind haalbare vorm van onderwijs.  

Het Sensum Instituut heeft ervaren dat er een gat is tussen 
de één-op-één behandeling en de uitstroom naar het 
onderwijs. Om de kinderen, die bijna toe zijn aan een vorm 
van onderwijs, beter voor te bereiden op de uitstroom is 
het nodig dat zij vaker met andere (groepjes) kinderen in 
contact komen. Zo kunnen zij hun sociale vaardigheden 
oefenen, leren wachten op anderen, wennen aan meer 
prikkels en oefenen met groepsinstructies en routines. 
 

Vesterhavet heeft vorig schooljaar de mogelijkheid gegeven om twee 
keer per week één van onze kinderen buiten te laten spelen met groep 
2. Dit kind heeft kunnen oefenen met het delen van materialen en heeft 
gedrag van spelende kinderen leren imiteren. Dit is zeer waardevol voor 
zijn ontwikkeling. Voor komend schooljaar hebben Vesterhavet en het 
Sensum Instituut afgesproken dat er opnieuw (in overleg) aangesloten 
kan worden bij onderdelen van het dagprogramma in de kleuterklas. 
Mocht een kind van Sensum af en toe meespelen in de klas van uw kind, 
zal u daarvan op de hoogte worden gebracht. 

Noordholland actief  
'Noord-Holland Actief' promoot het sportieve aanbod in de 
provincie Noord-Holland.  
Er is aanbod voor iedereen tussen 0 en 100 jaar.  
Ben je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou past? Dan 
ben je hier aan het juiste adres! 
 
Vandaag hebben alle leerlingen een boekje meegekregen met 
een overzicht van alle sportieve en creatieve activiteiten die 
voor kinderen en volwassenen georganiseerd worden. 
Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente met als 
doel bewegen bij kinderen én volwassenen te stimuleren. 

Inschrijven voor een activiteit kunt u vanaf aanstaande 
maandag  (19 september) vanaf 15.00 uur inschrijven.  
Meer informatie vindt u in het boekje en op de website 
www.noordhollandactief.nl 

 

Ik wens u een fijn weekend toe,  Lilian Schuurman   
 


