
      

Vesterpost 11 
   30 oktober 2020 

 
 

Schooljaar 
2020-2021 

 

 

 

Agenda 

Vrijdag 6 november  
11-12 november 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen vandaag hun rapport. 
Rapportgesprekken met ouders 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd 
en  

een fijne dag! 

1 november 
3 november 
 
5 november 
 

Katie 
Fedde 
Ids 
David 
 

Groep 5 
Groep 4 
Groep 4 
Groep 5 
 

  

Mededelingen en verslagen 

Oudergesprekken. 
Volgende week vrijdag krijgen de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hun rapport. 
Op woensdag 11 november en donderdag 12 november 2020 staan de oudergesprekken gepland. 
In verband met de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om de gesprekken op school te laten 
plaatsvinden. Wel kunt u via de Parro-app intekenen voor een gesprek. Deze gesprekken worden 
dan via Teams of telefonisch gevoerd.  
 
Kunst en Cultuurproject. 
Afgelopen week hebben de leerlingen gewerkt aan 
het project Carnaval der dieren. 

Le Carnaval des Animaux - Grande Fantaisie 
Zoölogique ("Het Carnaval der Dieren") uit 1886 is 
een 14-delige compositie voor ensemble of klein 
orkest van de Franse componist Camille Saint-
Saëns (1835-1921).  

Het muziekstuk leent zich ervoor om kinderen op 
een toegankelijke manier met klassieke muziek 
kennis te laten maken. 
Het bestaat uit een zevental korte stukjes muziek, die verschillende dieren of diersoorten 
uitbeelden, respectievelijk de leeuw, hanen en kippen, wilde bokken, de schildpad, de olifant, de 
kangoeroe en het aquarium. 
In het muziekstuk komen de volgende onderdelen voorbij:  "De koninklijke mars van de leeuw", 
klinkt erg bombastisch. Een muziekstuk over een aquarium heeft veel kristaleffecten, terwijl het 
stuk van de zwaan weer heel rustig en sierlijk is.  
Saint-Saëns schreef het werk puur en alleen voor het plezier van zichzelf en zijn vrienden. Tijdens 
zijn leven werd het stuk slechts één keer voorgedragen, en dat was binnen de privésfeer. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1886
https://nl.wikipedia.org/wiki/Compositie_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns
https://nl.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%C3%ABns


De leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 hebben geluisterd naar het muziekstuk en dit 
vervolgens ook creatief verwerkt. 
Juf Barbara (PierK) heeft de muzieklessen verzorgt en juf Mika (PierK) de bijbehorende lessen 
creatieve vorming.  
 
Bij de groepen 1 en 2 stonden de haan en de kippen centraal. Groep 3 heeft gewerkt over de 
schildpadden, groep 4 over de kangoeroe, groep 5 over de vissen, groep 6 over de fossielen, groep 
7 over de zwanen en bij groep 8 stond het muziekstuk over de leeuwen centraal.  
De foto’s treft u aan op de website. Vandaag zijn er filmopnames gemaakt van het eindresultaat, 
de link naar de film ontvangt u na de eindmontage. 
 (muziekles groep 1 en 2A met juf Barbara)   

 

 
(creatieve vorming met juf Mika) 

 
 

Meer foto’s vindt u op het besloten gedeelte van de website. 
 



 
Nieuw hek. 
Bij het kleuterplein hadden we een tijdelijke ingang 
gecreeerd om de doorstroom te verbeteren. 
Vorige week is het hekdeel vervangen voor een 
definitieve toegangspoort en kunnen ouders en kleuters 
via deze toegang gemakkelijk het kleuterplein betreden. 
 
 
 
 

 
Parro-app  
Inmiddels hebben de meeste ouders de Parro-app in gebruik. 
Afgelopen week zijn de eerste berichtjes en foto’s al via deze app 
uitgewisseld. 
Heeft u de app nog niet, dan vragen wij u om de app te installeren op uw tablet of telefoon of via 
internet (talk.parro) een kijkje te nemen naar de mogelijkheden.  
Vanaf vrijdagmiddag 6 november vanaf 17.00 uur kunt u via die app intekenen voor een 
oudergesprek. 
Meer informatie krijgt u volgende week.  
 
We gaan niet direct stoppen met Klasbord. Dit doen we na de kerstvakantie. Tot die tijd heeft u 
nog de tijd om foto's en video's die nu in Klasbord staan elders op te slaan. Wij gebruiken vanaf 
deze week wel de Parro app voor leuke foto's en informatie uit de klassen en dus geen Klasbord 
meer. Hierin zult u dus geen nieuwe items meer aantreffen. 

Ventilatie. 
Stichting Meer Primair heeft onderzoek gedaan naar de ventilatiesystemen op alle scholen. 
Op 24 en 25 september zijn er in twee lokalen CO2 metingen verricht.  
De metingen laten zien dat beide lokalen aan de bouwbesluiteisen voldoen.  
Er is dan ook geen reden voor verder onderzoek of het doen van aanpassingen. 

Verslag ouder- en leerlingtevredenheidspeiling. 
Aan het eind van vorig schooljaar is er een groot tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder 
ouders, leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 en medewerkers. Inmiddels zijn de resultaten 
bekend.  
Het algemene beeld is dat er sprake is van een grote mate van tevredenheid. Daar zijn we erg trots 
op. Voor ons is het belangrijk deze tevredenheid vast te houden en waar mogelijk nog verder te 
verbeteren. Desalniettemin zijn er ook een aantal aandachtspunten uit de peiling naar voren 
gekomen. Voor ons is het erg waardevol te weten aan welke punten we kunnen werken om onze 
school nog verder te verbeteren.  
 
Ook de medezeggenschapsraad is tevreden over de uitkomsten, al plaatsen de leden wel enkele 
kanttekeningen bij de kwaliteit van de vragenlijst zoals die is opgesteld door Scholen met Succes. 
Scholen met Succes heeft een zeer uitgebreide rapportage gestuurd. Daarvan is een samenvatting 
gemaakt, die u als bijlage bij deze Vesterpost ontvangt. 
Als u geïnteresseerd bent in de hele rapportage, kunt u die inzien bij Lilian Schuurman. 
 
Tot slot wil ik alle ouders en leerlingen bedanken voor het invullen van de peilingen.  
Mede door deze informatie kunnen we blijven werken aan het verbeteren van onze mooie school!  
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  


