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Agenda
Vrijdag 5 november
De week van 8 nov.
Donderdag 11 nov.

Leerlingen krijgen hun rapport mee
Inschrijven voor een oudergesprek via de Parro-app
Oudergesprekken over het eerste rapport
Tweede gitaarles voor de groepen 5 en 6

Hiep hiep hoera!

8 november

Gefeliciteerd en
een fijne dag!

9 november
11 november
12 november

Patou
Musab
Novan
Melanie
Luus

groep 7
groep 6
groep 3A
groep 7
groep 7

Mededelingen en verslagen
Kamp groep 8
Maandag 10 uur een bus vol met leerlingen van groep 8 vertrekt richting Ermelo. Ze gaan op kamp!
Tussendoor bereiken ons berichtjes en foto’s over welke activiteiten er gedaan worden en hoe
gezellig ze het met elkaar hebben. Op woensdagmiddag zijn drie leerkrachten naar Ermelo gegaan
om de bonte avond bij te wonen. Een gezellige en geslaagde avond, waarin leerlingen verschillende
acts opvoeren. En dan is het al snel weer vrijdag... Dat betekent koffers pakken, het kamphuis
opruimen en dan weer met de bus terug naar school.
De kinderen en de begeleiders hebben genoten en kunnen terug kijken op een fijne kampweek.
Wiebe, Arnold, Sofie, Marijke en Dorine bedankt voor de begeleiding!

Coronamaatregelen
In onze regio lopen de geregistreerde coronabesmettingen helaas weer op.
Vanwege de stijgende cijfers heeft het Corona-team van stichting Meer Primair
besloten voorzichtig te zijn met bezoekers in onze scholen.
We willen het risico op besmettingen zo klein mogelijk houden, omdat we
graag het onderwijs door willen laten gaan.
Wat betekent dit in de praktijk voor u als ouder?
• Er worden voorlopig geen activiteiten binnen de school georganiseerd waarbij meerdere ouders
tegelijkertijd aanwezig zijn.
• 1-op-1 gesprekken – bijvoorbeeld tussen u en een leerkracht - kunnen wel doorgaan.
• Bezoekt u de school? Dan vragen wij u om een mondkapje te dragen en anderhalve meter
afstand te houden.
Wij blijven benadrukken hoe belangrijk het is om thuis te blijven als u of uw kind coronaklachten
heeft. Samen houden we corona buiten de deur.
Rapportgesprekken
Vandaag krijgen de leerlingen van de groep 1 tot en met 7 hun
eerste rapport. De leerlingen van de groepen 8 krijgen, vanwege hun
kamp, maandag hun rapport.
Het rapport ziet er nu al iets anders uit, dit heeft te maken met het
proces om te komen tot een nieuw rapport.
Vanaf vandaag kunt u via de Parro-app inschrijven voor een gesprek
over het rapport met de leerkracht van uw zoon of dochter.
De gespreksmomenten kunnen per groep verschillen. Dit heeft te maken met de mogelijkheden
van de leerkrachten in verband met nascholing, etc.
Gitaarlessen
De leerlingen van de groepen 5 en 6 zijn gisteren gestart met de
gitaarlessen. Ze hebben de eerste les kennis gemaakt met het
instrument en de eerste muziekstukjes gespeeld. De komende 6
weken hebben zij wekelijks gitaarles van Pytrik Rot.
Pytrik is werkzaam als muziekdocent bij onder andere Pier K en
muziekschool Meer Music.
De leerlingen krijgen 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.

Fotoalbum weer online (herhaling)
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 dan het wachtwoord.
Vanwege privacy heeft u het wachtwoord vrijdag 29 oktober via Parro ontvangen.
4. U ziet alle groepen tevoorschijn komen en kan de leuke fotoalbums bekijken van alle groepen!
De foto’s kunt u downloaden.
Wij vragen u, vanwege privacy, om zorgvuldig met de foto’s om te gaan en niet met anderen te
delen.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

