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Agenda 

15 okt. t/m 23 okt. 
Maandag 24 oktober 
Dinsdag 25 oktober  
Woensdag 26 oktober 
Woensdag 26 oktober 

Herfstvakantie 
Gitaarles groepen 5 en 6 
Inloopochtend voor ouders 
Creamoment thema Herfst (onder schooltijd) 
Algemene ledenvergadering van de Oudervereniging 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 
 
 
 
 
Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 
 

16 oktober 
19 oktober 
 
 
20 oktober 
 
21 oktober 
22 oktober 
 
23 oktober 
25 oktober 
27 oktober 

Emma 
Monica 
Elias 
Jackie 
Mees 
Francisco 
Rylie 
Liv 
Youssef 
Skye 
Daxx 
Donna 
 

groep 4A 
groep 8 
groep 2 
groep 5 
groep 6 
groep 8 
groep 3 
groep 7 
groep 2 
groep 6 
groep 3 
groep 4A 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Inloopochtend voor de ouders van de groepen 1 tot en met 8 
Nieuwsgierig wat de kinderen doen tijdens de taal-, reken-, lees- of schrijfles? 
Dinsdag 25 oktober is er een inloopmoment van 8.30 uur tot ongeveer 8.45 uur.  
Tijdens dit moment ziet en ervaart u hoe de kinderen de lessen aangeboden krijgen. 
U komt toch ook? 

 
Algemene Ledenvergadering OV  
Inmiddels zijn we alweer een paar weken onderweg en hebben we het 
eerste feest, het boekenbal al gehad. 
Heeft u vragen over de begroting van dit schooljaar of over de financiële 
afsluiting van het vorig schooljaar, dan kunt u hierover vragen stellen 
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 26 oktober 2022 om 20.00 uur.  
U kunt zich aanmelden via email ORvoorzitter@vesterhavet.nl  
Namens de OV Quendoline Blüm - voorzitter 

mailto:ORvoorzitter@vesterhavet.nl


Gitaarlessen  
Dit schooljaar richten we ons, in het kader van kunst- en 
cultuuronderwijs, op het bespelen van muziekinstrumenten. 
Op maandag 24 oktober starten de  leerlingen van de groepen 5  
en 6 hebben met gitaarles van Pytrik Rot.  
Pytrik is werkzaam als muziekdocent bij onder andere Pier K en 
muziekschool Meer Music. 
De leerlingen krijgen gedurende zes weken een gitaar te leen.  
Daar spelen ze op tijdens de les, maar ook kunnen ze thuis het 
gitaar spelen oefenen. 
De gitaar is eigendom van de school, we vragen om met de leengitaar voorzichtig om te gaan. 
 

Corona-afspraken 
In de herfstvakantie gaan veel kinderen weer met elkaar iets leuks doen! 
Naast dat het gezellig is, kan het ook een moment zijn waarin kinderen 
elkaar besmetten. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, 
houden we ons aan de basisregels. 
Uw zoon/dochter krijgt vandaag twee zelftesten mee. 
Heeft uw zoon/dochter aan het eind van de herfstvakantie klachten die 

passen bij het coronavirus, dan vraag ik u om zondag 23 oktober uw zoon/dochter te testen.  
Een negatieve uitslag betekent dat uw zoon/dochter naar school kan, bij een positieve 
zelftestuitslag blijft hij/zij thuis. 
Ook voor de komende weken geldt: bij corona gerelateerde klachten blijft uw zoon/dochter thuis 
en vragen wij u om een (zelf)test bij uw kind af te nemen. 
Wilt u nieuwe zelftesten ontvangen, geef dit dan aan bij de leerkracht. We geven de zelftesten 
dan mee aan uw zoon/dochter. 
 
Rapporten en oudergesprekken 
Scholen zijn verplicht om ouders te informeren over de 
vordering van hun kind. De school is vrij in de vorm van 
rapportage en in het aantal rapporten dat zij per jaar opstelt. 
(bron: website van Inspectie van het onderwijs). 
Sinds vorig jaar zijn we aan het kijken of de wijze waarop wij 
verslag doen van de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen past bij het doel van 
rapportage. De eerste stap die we hebben gezet is kijken naar het aantal gesprekken en naar de 
inhoud van de schriftelijke rapporten. Dit schooljaar hebben we hier al een wijziging in 
aangebracht: 

- Startgesprek aan het begin van het schooljaar 
- Voortgangsgesprek in november (geen rapport) 
- Rapport februari-maart 
- Rapport juni-juli 

In het voortgangsgesprek in november bespreken de leerkrachten hun observaties en de 
resultaten van de methodegebonden toetsen. Het onderdeel Cito ontbreekt in november.  
In februari-maart ontvangen de leerlingen hun eerste schriftelijke rapport bestaande uit 
observaties over werkwijze, werkhouding, concentratie,  en de resultaten van de 
methodegebonden en Cito-toetsen. 
In juli ontvangen de leerlingen hun tweede schriftelijke rapport. Ook dit rapport is opgebouwd uit 
observaties en de resultaten van de methodegebonden en de Cito-eindtoetsen. 
We willen met het schriftelijke rapport een totaalbeeld geven over de ontwikkeling van de 
leerlingen. Gedurende dit schooljaar zal de inhoud van het rapport en de lay-out nog worden 
aangepast.  
We zijn voornemens om het eerste rapport al in de nieuwe stijl aan de leerlingen en ouders te 
presenteren. 



Schriften 
Als een blok afgerond is en de toets is geweest, krijgen de leerlingen de 
werkschriften mee naar huis.  
Als u daar doorheen bladert,  zult u bijvoorbeeld zien dat niet alle 
opdrachten gemaakt zijn en dat er zelfs nog foute antwoorden in staan.. 
Belangrijk voor u om te weten is: 
- dat kinderen (soms) zelf nakijken (kritisch zijn op eigen werk is ook iets wat 
zij moeten leren) 
- dat sommige opdrachten ook klassikaal worden nabesproken 
- dat de leerkracht focust op het doel van de les en de daarbij behorende 

opdrachten 
- dat leren niet altijd bepaald wordt door de uitwerking in de werkboekjes, maar dat de leerkracht 
  ook tijdens de instructie observeert hoe de leerlingen de lesstof oppakken. De leerkracht kan 
dan tijdens het verwerkingsmoment de leerlingen verlengde instructie geven of een keuze maken 
in verwerking. 
Dus… als u de schriften inkijkt en er staat een fout in betekent dat niet dat de leerkracht geen 
zicht heeft op de leerontwikkeling van uw zoon of dochter. 
Maar dat er een andere keuze is gemaakt om zicht te houden op de ontwikkeling van uw kind. 
 
Createrhavet 
Afgelopen woensdag was de eerste Createrhavet van dit schooljaar.  
Meester Rob was weer aanwezig voor de muzikale begeleiding op de 
piano. 
Na de opening heeft groep 2 vertelt over de verschijnselen van de 
herfst en het liedje Boem, Pok, Tjak gezongen. 
Daarna kwam de groep peuters op het podium en had juf Marijke een 
kort gesprekje met ze.  Wat spannend voor ze! De volgende keer gaan 
zij misschien wel een liedje voor ons zingen. 
Groep 4A heeft het liedje Batoto Gheleng Gheleng gezongen.  
Daarna hebben zij het Kinderboekenweek lied GIGaGroen gespeeld met de boomwhackers. 
Beyza, Ardith, Yagmur en Emma dansten met z’n vieren  op het lied ‘How you like that’. Goed 
gedaan! 
Meester Rob heeft het lied ‘Tante in Marokko’ aan ons aangeleerd. Dit lied kunnen we nu met  
z’n allen zingen bij de volgende Createrhavet. 
Groep 8 heeft de voorstelling afgesloten met een quiz. Moeilijke vragen over de natuur waar het 
publiek niet altijd het antwoord op wist! 

 
Tot slot vroeg juf Marijke of iemand nog een leuke tip/weetje heeft om te delen met de andere 
leerlingen. Melanie benoemde het gebruik van een aantekenschriftje. Ze vertelde daarover dat je 
daarin de voor jou belangrijke punten noteert tijdens de instructie. Handig om dit dan later toe te 
passen tijdens de verwerking. Dank je wel Melanie. 
De volgende Createrhavet is op woensdag 30 november. 
 



 
Activiteiten Kinderboekenweek. 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er verschillende activiteiten geweest rondom het thema lezen.  

• Natuurlijk de gezamenlijke opening 

• Boekensushi in groep 6,7 en 8 
De boeken waren ingepakt en de leerlingen kozen een boek aan de hand van een zin uit 
het boek! 

• Groepjes lezen. Leerlingen uit de groepen 7 en  8 hebben vier keer voorgelezen aan 
leerlingen uit de groepen 1 tot en met 6. 
Maar ook ouders en een opa’s en oma’s hebben in de verschillende groepen voorgelezen. 

• Alle leerlingen hebben met het maken van een tekening, een gedichtje of een opstelletje 
aangegeven welke associatie zij hebben met het thema GiGa Groen. 

• En als afsluiting…. een spetterend Boekenbal! 
 
Dat lezen een leuk avontuur is, hebben we weer met elkaar ervaren! 

 



Boekenbal! 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe vloer! 
In de herfstvakantie wordt de vloer in grote hal en de gangen vervangen. 
En als de vloer er dan toch uit gaat… hoe leuk is het dan dat de kinderen op de oude vloer mogen 
tekenen! 

 

 

Ik wens u een fijne herfstvakantie toe,  Lilian Schuurman   


