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Agenda 

Tot en met 11 
oktober 
Maandag 5 oktober 
Woensdag 7 oktober 
Maandag 12 oktober 
t/m  
vrijdag 16 oktober 
 

Kinderboekenweek 
 
14.30 uur tot 15.30 uur Leerlingraad gaat niet door. 
Drempelonderzoek groep 8 
Herfstvakantie 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

7 oktober 
9 oktober 
 

Danial 
Saar 

Groep 2B 
Groep 3 
 

  

Mededelingen en verslagen 

 
Denkt u nog even aan de afspraken ter voorkoming van het verspreiden van 
Corona? 
Met elkaar zorgen we voor een veilige situatie! 

 
Truitje/vestje? 
Eén van de Corona-richtlijnen is dat wij de ruimtes moeten ventileren door de 
ramen open te zetten. De verwarming brandt, maar door het openzetten van 
de ramen kan het soms even fris aanvoelen. 
Wilt u uw zoon/dochter een vest of trui meegeven, zodat zij het dan even aan 
kunnen trekken? 

 
Parro-app 
Vanaf de herfstvakantie stappen wij over naar een nieuwe 
communicatieapp.  
Deze schoolapp heet Parro en is gekoppeld aan Parnassys. 
Parnassys is ons administratiesysteem. 
Via Parro krijgt u berichten en foto’s van de leerkracht, kunt u 
berichten sturen en kunt u intekenen op activiteiten en 
oudergesprekken. 
Klasbord komt later in dit schooljaar te vervallen.  
Volgende week ontvangt u een brief met meer informatie. 
 



 
Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag zijn we gestart met de 
Kinderboekenweek! 
Dit keer niet met een gezamenlijk moment, maar 
met een mooi versierde school, leerlingen die 
verkleed op school kwamen en een filmpje.  
 
De film waarmee de Kinderboekenweek geopend is,  
kunt u ook bekijken!  
De link is:  
https://www.youtube.com/watch?v=bRVsqfDLg28  
 
Tot de herfstvakantie wordt er op de dagelijkse voorleesmomenten voorgelezen door de leerlingen 
van de groepen 7 en 8. 
 
De leerlingen hebben, ter voorbereiding van de Kinderboekenweek, een kaft van hun 
lievelingsboek getekend en alle boeken hangen nu aan een rode draad door de school. 

 
De Rode Draad is tevens het project waar we als school de komende zes weken aan deelnemen. 
De Rode Draad is een doorgaande leerlijn voor leesbevordering voor de hele school. 
 
Vorige week is de Rode Draad in alle groepen geïntroduceerd door een lees- en mediaconsulenten 
van de bibliotheek. Vanaf de start van de Kinderboekenweek werken  alle groepen van de school, 
gedurende zes weken, aan activiteiten binnen deze leerlijn.   
Voor elke groep is er een ander thema 
waar de leerlingen mee aan de slag gaan. 
De thema’s passen bij de desbetreffende 
leeftijdsgroep: 
Groep 1-2:  Logeerboeken 
Groep 3:     Vertellen met de kamishibai; 
vertelplaten 
Groep 4:     Genres en thema's 
Groep 5:     Kiezen van een boek 
Groep 6:     De leeskoorts 
Groep 7:     Het maken van een boek; 
ontmoet een schrijver 
Groep 8:     Boekverfilmingen 

https://www.youtube.com/watch?v=bRVsqfDLg28


 

   
Leerlingen van de bovenbouw lezen (prenten)boeken voor aan de leerlingen van de groepen 1  
t/m 3. 
 
 

Wilt u bij uw zoon of dochter het lezen 
stimuleren door een boek aan te 
schaffen? 
Als u een kinderboekboek koopt bij 
boekhandel Stevens en zegt dat u van 
Vesterhavet bent, gaat 20% van de 
aanschafprijs naar de school.  
Dit geld kunnen wij dan weer besteden 
aan de aanschaf van nieuwe biebboeken! 

 
Oudervereniging 
Beste ouders, 
Vanuit de Oudervereniging zijn wij al weer druk bezig met het 
opstarten van diverse commissies voor het komende schooljaar. 
De eerste commissie waar onze ouderverenigingsleden mee bezig 
waren, was het boekenbal.  
Afgelopen woensdag, 30 september is op feestelijke wijze de 
Kinderboekenweek geopend.  
Uw kind kon die dag verkleed naar school in het thema “ En toen”.  
Op donderdag 1 oktober stond het jaarlijkse boekenbal gepland. Dit is altijd een feestelijke 
happening met een disco, een hapje en een drankje voor ieder kind.  
Helaas kon dit feest door de Corona maatregelen, niet doorgaan.  
Uiteraard betreuren wij dit ten zeerste, echter wij hebben in overleg met het team de feestelijke 
elementen zoals het hapje en het drankje verplaatst naar het moment van de feestelijke opening.  
Elk kind heeft een heerlijk drankje en een zakje chips gekregen.  
Dit betekent dat het gebudgetteerde deel van de ouderbijdrage voor het boekenbal, grotendeels 
wordt benut. De kosten voor de DJ zijn nu niet gemaakt, het aanschaffen van een verpakte lekkernij 
is prijziger en dit is nu gecompenseerd. 
Wij hopen u op deze manier inzage te geven van de uitgaven die er van uw ouderbijdrage worden 
gedaan.  Mocht u vragen hebben kunt u zich uiteraard altijd wenden tot de voorzitter van de 
Oudervereniging. 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   


