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Agenda 

1 november tot en met 
5 november  
Donderdag 4 november 
Vrijdag 5 november 
Vrijdag 5 november 
Dinsdag 9 november en 
woensdag 10 november  

Kamp groep 8 
 
Gitaarlessen voor groep 5 en 6 
Leerlingen krijgen hun rapport mee 
Inschrijven voor een oudergesprek via de Parro-app 
Oudergesprekken over het eerste rapport 
(donderdag 11 november komt te vervallen i.v.m. Sint Maarten) 
 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd en  

een fijne dag! 
 

29 oktober  
30 oktober 
1 november 
3 november 
 
5 november 
 

Luca 
Faisal 
Katie 
Fedde 
Ids 
David 
 

groep 5 
groep 1 
groep 6 
groep 5 
groep 5 
groep 6 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Rapporten en oudergesprekken 
Vrijdag 5 november krijgen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 hun rapport mee. 
De leerlingen van de groepen 8 krijgen hun rapport niet op de dag dat zij terugkomen van kamp, 
maar op maandag 8 november uitgereikt. 
 

Vanaf vrijdag 5 november kunt via de Parro-app inschrijven voor 
een gesprek over het rapport met de leerkracht van uw zoon of 
dochter. De oudergesprekken zullen op 9 en 10 november op 
school plaatsvinden. (Sommige groepen ook op maandag 8 
november.) In de app staat aangegeven op welke momenten  
(’s middags en ’s avonds) de leerkrachten beschikbaar zijn. Dit kan 
per groep verschillen. De datum van 11 november komt in verband 
met Sint Maarten te vervallen. 
 

Wat betreft het rapport zitten we in een overgangsfase. Wij zijn bezig met het aanpassen van het 
huidige rapport. De leerlingen ontvangen volgende week een rapport dat er al gedeeltelijk anders 
uit zal zien. Het huidige rapport is een compleet en uitgebreid verslag. Maar wist u dat het 
opstellen van dit rapport de leerkrachten ongeveer 20-30 minuten per leerling kost.  
Reken dus maar uit hoeveel tijd het kost om alle rapporten van een groep op te stellen. Tijd die we 
ook aan het voorbereiden van het onderwijs kunnen besteden.  
We zijn nu bezig om de informatie over de ontwikkeling van uw zoon/dochter in een gebruiks-
vriendelijker format te plaatsen. Het tweede rapport, in maart, zal daar het resultaat van zijn! 



Kamp groep 8 
Komende week gaat groep 8 op kamp!  
Het wordt… spannend, leuk, gezellig, veelbelovend, etc. 
We wensen ze veel plezier toe en zijn benieuwd naar alle leuke verhalen en belevenissen! 

Fotoalbum weer online 
Het heeft even geduurd maar de websitehost heeft een nieuwe inlog gemaakt zodat u de 
fotoboeken kunt bekijken. Hoe werkt dit? 

1. Ga naar onze website www.vesterhavet.nl 
2. Ga naar het tabblad Ouders en dan naar Ouderinlog 
3. Vul als gebruikersnaam Ouders in (met hoofdletter O) en dat het wachtwoord. 

Vanwege privacy ontvangt u het wachtwoord vandaag via Parro. 
4. U ziet alle groepen tevoorschijn komen en kan de leuke fotoalbums bekijken van alle 

groepen! 

Neem dus vooral even een kijkje. Veel kijkplezier! 

Creamoment 
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van de groepen 3 en 4 tijdens het creamoment een 
lampion voor Sint Maarten gemaakt. De leerlingen gaan straks langs de deur met een slak, een egel 
een uil of een spinnenweb als lampion. 
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 zijn aan de slag gegaan met een creatieve 
herfstopdracht. Met verschillende technieken zijn er mooie herfstvoorstellingen gemaakt. 

 

 
 



Inloopmoment voor ouders 
Wat fijn dat er zoveel ouders waren die donderdagochtend een kijkje kwamen nemen in de klas. 
Tijdens het inloopmoment hebben ouders rekenspelletjes gespeeld, meegedaan met de 
lesopdrachten op een Chromebook, de letters van de woorden in groep 3 geoefend, gepuzzeld in 
groep 1 of 2, etc. 
Het volgende inloopmoment, voor de groepen 1 tot en met 4,  is dinsdag 23 november van 8.30 
uur tot 8.45 uur. 
U komt dan toch ook weer? 

Gitaarlessen  
Dit schooljaar richten we ons, in het kader van kunst- en 
cultuuronderwijs, op het bespelen van muziekinstrumenten. 
De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben de komende 6 weken 
wekelijks gitaarles van Pytrik Rot. Pytrik is werkzaam als 
muziekdocent bij onder andere Pier K en muziekschool Meer Music. 
De leerlingen krijgen de komende 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. 

Kinderboekenweekactie! 
Wat een mooi bericht kregen wij deze week van boekhandel 
Stevens. 
Wij hebben een kaart gekregen met daarop de 
bekendmaking van het bedrag dat wij als school mogen 
besteden aan nieuwe leesboeken. 
Dit bedrag is een percentage van het totaalbedrag dat 
ouders van Vesterhavet hebben besteed aan boeken tijdens 
de Kinderboekenweek. 
Het bedrag voor Vesterhavet is… € 141,-- ! 
Wat een mooi bedrag! 
Ouders, dank jullie wel! 

 
Oudervereniging 
Vond uw kind het boekenbal ook zo gezellig? Wij wel en wij hebben met 
plezier meegeholpen aan de organisatie hiervan.  
Een deel van de ouderbijdrage is gebruikt voor het betalen van de DJ, 
het drinken en de chips. 
Dit kunnen wij alleen blijven doen met uw steun. Zonder uw steun kunnen wij het boekenbal, maar 
ook alle andere leuke dingen die nog op de planning staan, niet organiseren. Denk daarbij aan 
Sinterklaas, Kerst, schoolreisje en nog veel meer.  
 
Vindt u het leuk als deze dingen georganiseerd worden voor uw kind? Dan vragen wij u om ons te 
steunen en de vrijwillige ouderbijdrage aan ons over te maken, indien u dat nog niet heeft gedaan. 
 
Alvast bedankt voor uw steun. 
Namens de Oudervereniging 
Quendoline Blüm 
Voorzitter. 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
 



 


