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Agenda 

Woensdag 6 oktober  
Woensdag 13 oktober 
Woensdag 13 oktober 
Donderdag 14 oktober 
Vrijdag 15 oktober  
Maandag 18 oktober 
tot en met  
Vrijdag 22 oktober 

Opening Kinderboekenweek 
Createrhavet (onder schooltijd) 
Vergadering Oudervereniging 
Boekenbal! 
Studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn vrij. 
Herfstvakantie 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd en  

een fijne dag! 
 

3 oktober 
7 oktober  
 
 

Ayza 
Danial 
 

groep 2 
groep 3B 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Inloggen op het afgeschermde foto-gedeelte. 
Helaas was het de afgelopen weken niet mogelijk om in te loggen op het 
afgeschermde gedeelte van de website, het gedeelte waar de foto’s van de 
verschillende activiteiten geplaatst worden. 

De website-bouwer is bezig de storing op te lossen. U ontvangt bericht zodra dit is verholpen is. 
 
Versoepelingen Corona-afspraken. 
De anderhalve meter-afspraak is losgelaten. We kunnen de afspraken over ouders in de school 
gaan aanpassen, wel is nog het advies om onderling afstand te bewaren. 
Dat betekent dat we nog niet dagelijks alle ouders in de school kunnen toelaten. 
Ook hebben we de afgelopen maanden ervaren dat leerlingen vanaf 4 jaar heel goed in staat zijn 
om zelfstandig hun jas, tas en drink/eetwaren uit te pakken en weg te zetten. 
Door de rust bij het naar binnengaan, heeft de leerkracht volop aandacht voor de leerlingen.  
Het is mooi om te zien dat de leerkracht de tijd heeft om de leerlingen te kunnen begroeten met 
een kort praatje alvorens de lessen beginnen. 
Deze ervaringen gaan we meenemen in de nieuwe afspraken, die we in de teamvergadering van 
aanstaande donderdag gaan vaststellen. 
In de Vesterpost van vrijdag 8 oktober wordt u hierover geïnformeerd. 

Ouderscontact. 
Contact met ouders is niet alleen tijdens de oudergesprekken, maar vindt ook informeel plaats 
tijdens de activiteiten of tijdens het halen en brengen van de kinderen. 
Dat is de afgelopen tijd anders geweest. 
Dit schooljaar willen we ouders op verschillende manieren bij de school en het onderwijs in de 
groepen betrekken. Waarschijnlijk heeft u hier al iets van gemerkt! 



Via de Parro-app wordt u wekelijks door de groepsleerkrachten geïnformeerd over de belangrijkste 
leerdoelen. U weet zo wat de kinderen leren op het gebied van bijvoorbeeld rekenen, spelling en 
de zaakvakken. 
Daarnaast ontvangt u de Vesterpost met daarin de schoolbrede informatie en verslagen van 
activiteiten in de verschillende groepen. 
Tijdens de inloopochtenden bent u van harte welkom om de start van een les bij te wonen.  
Hoe ziet een rekenles eruit, wat doen de kinderen bij de startopdracht bij spelling, hoe ziet een 
klassikale instructie van de leerkracht eruit, etc. 
De inloopochtenden staan gepland op:  
donderdag 28 oktober, woensdag 2 februari en dinsdag 21 juni. 
Tot slot nodigen we ouders uit om te helpen bij verschillende activiteiten. U kunt aangeven bij 
welke activiteit u zou kunnen helpen. Het gaat om éénmalige hulp. Zo willen we alle ouders de 
mogelijkheid bieden om mee te draaien met een activiteit. 
De Oudervereniging coördineert de hulp van ouders. Binnenkort ontvangt u hierover een mail. 

Een boek! 
Tijdens de Kinderboekenweek worden de nieuwe kinderboeken gepresenteerd! 
Maar ook  in de eerder verschenen boeken staan mooie verhalen. 
Naast dat het leuk is om een boek te kopen en te lezen, kunnen ouders en kinderen ook dit jaar, 
door het kopen van een boek, weer een bijdrage leveren aan de boekencollectie van school. 
Voor elk verkocht kinderboek houdt boekhandel Stevens 20% van het aankoopbedrag apart voor 
onze schoolbieb! 

Hoe gaat het in zijn werk: 

1. Koop een kinderboek van 6 oktober t/m 17 oktober 2021 
2. Lat het bonnetje achter bij Stevens (zij hebben een speciaal laatje voor elke school) 
3. Na de Kinderboekenweek tellen zij alle kassabonnen op 
4. De school krijgt dan een waardebon die je in 2021 kunt gebruiken voor de schoolbieb 

 

Kinderboekenweek (herhaling) 
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek met als thema: 
‘Worden wat je wilt’. 
Deze dag mogen de kinderen verkleed op school komen, 
bijvoorbeeld als agent, filmster, schilder, verpleegster, etc. 
We geven het  startsein van de Kinderboekenweek met een 
gezamenlijke opening.  
 



De Kinderboekenweek sluiten wij af met het boekenbal, dat zal plaatsvinden op donderdag 14 
oktober. Ook dan mogen de kinderen verkleed komen.  
Voor het mooiste/origineelste kostuum is er zelfs een prijsje te winnen… 
De tijden van het Boekenbal: 
17.00 uur tot 17.45 uur = groep 1 en 2 
18.00 uur tot 18.45 uur = groep 3 en 4 
19.00 uur tot 19.45 uur = groep 5 en 6 
20.00 uur tot 20.45 uur = groep 7 en 8 

Ouders gezocht voor het helpen bij het ’luizenpluizen’. (herhaling) 
Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben.  
Het heeft niets te maken met vies of schoon haar.  
Wist u dat… een hoofdluis op warme plekken op het hoofd gaat 
zitten en  daar tot wel 6 eitjes per dag legt… het worden er snel 
veel meer.  

Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen. 

 
Voor de Coronatijd was het gebruikelijk dat alle leerlingen na een vakantie werden gecontroleerd 
op hoofluis en neten. 
Dit willen we weer op gaan pakken, maar… door gebrek aan ouders is het lastig om met regelmaat 
de controle uit te voeren. 
Daarom deze oproep! 
Wilt u het luizenpluisteam komen versterken, neem dan contact op met Brenda Emans, 
telefoonnummer: 06-30407107  
 
Naschoolse activiteit De Ontdekkingsreis.  
Afgelopen dinsdag heeft Joey Kugelmann van WDO-movies in de groepen 4 
tot en met 7 uitleg gegeven over de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
naschoolse workshopserie Film maken. 
De kinderen hebben ter inspiratie naar een film gekeken, die was gemaakt 
door leerlingen van een andere school.   
In de uitgedeelde brochure staat de aanmeldingsprocedure vermeld.  
De leerlingen van de huidige groepen 4 t/m 7 kunnen zich, vanwege de vele aanmeldingen, 
inschrijven voor de serie die start in september 2022. Dus pas begin volgend schooljaar.  
Meer informatie vindt u op de website: www.wdoic.nl (onder het kopje Klippeholm/Vesterhavet 
groep 2) 
Heeft uw zoon/dochter interesse reageer dan snel, want vol is vol. 
 

 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
 
 
 
 

http://www.wdoic.nl/

