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Agenda
Maandag 21 december
tot en met
vrijdag 1 janauri 2021
Maandag 4 januari tot
en met vrijdag 15
januari 2021
Hiep hiep hoera!

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Kerstvakantie!

Lockdown!
De school is gesloten. Voor leerlingen geldt thuisonderwijs.

20 december
25 december
28 december
29 december
30 december

3 januari
7 januari

Wahan
Rashano
Chloë
Max
Lilly
Sem
Romy
D-Jay
Rishaant

Groep 2B
Groep 8
Groep 2A
Groep 6
Groep 7
Groep 7
Groep 6
Grope 2B
Groep 2A

Mededelingen en verslagen
De beste wensen voor het nieuwe jaar
Het jaar 2020 zit er bijna op.
Een bijzonder jaar vol activiteiten en ontwikkelingen die
anders waren dan verwacht.
Maar met elkaar hebben we er toch iedere keer weer een
mooi moment voor de kinderen van gemaakt.
Hoe 2021 zal gaan verlopen is nog onduidelijk.
Maar met elkaar kunnen we er een mooi jaar van maken!
Het team van Vesterhavet wenst u fijne kerstdagen en de
beste wensen voor 2021!
Lockdown!
Afgelopen maandag heeft minister-president Rutte de
lockdown voor de komende periode afgekondigd.
Dat betekent dat de school dicht is tot vrijdag 15 januari
2021.
Tijdens de persconferentie op dinsdag 12 januari horen we of de scholen definiteif weer opengaan
op maandag 18 januari.
Vanaf maandag 4 januari hebben de kinderen thuisonderwijs.
Dit bestaat uit het volgende:
- Donderdag 17 december zijn de lesmaterialen voor de twee lesweken uitgedeeld.

-

-

-

Donderdag 17 december heeft u per mail het weekrooster voor de week van 4 januari
ontvangen.
Maandag 4 januari kan om 9.00 uur een Chromebook worden opgehaald door degene die
een bruikleenovereenkomst hebben aangevraagd. Deze bruikleenovereenkomst moet dan
getekend worden ingeleverd. Er wordt maximaal één Chromebook per gezin uitgereikt.
Op vrijdag 8 januari ontvangt u een weekrooster voor de week van maandag 11 januari.
De groepsleerkrachten hebben minimaal twee keer per week online of telefonisch contact
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben groepjes leerlingen samengesteld die
tijdens een Team-moment extra uitleg krijgen van de leekracht. Ouders hebben gisteren
bericht gekregen wanneer dit moment voor hun zoon of dochter gaat plaatsvinden.
De kinderen kunnen per mail hun vraag stellen aan de groepsleerkracht.
In principe werken de groepsleerkrachten vanuit huis en zijn bereikbaar tussen 8.30 uur
en 14.30 uur.
Op de werkdagen is school telefonisch (van 8.30 uur tot 14.30 uur) en via de mail
bereikbaar voor vragen.
Vanaf 4 januari is er opvang voor ouders werkzaam in een vitaal beroep.
Wilt u hier gebruik van maken dan moet u dit van tevoren via de mail kenbaar maken, zodat
we de begeleiding voor de opvang op school hierop kunnen afstemmen.
De kinderen werken op school aan hun weekprogramma. Gewone schooltijden worden
aangehouden.

Onlineles
We hebben gemerkt dat er bij ouders verschillende verwachtingen zijn over online onderwijs.
Wij zien online onderwijs als onderwijs waarbij de leermaterialen, tools en diensten via het
internet beschikbaar zijn.
Tijdens deze lockdown-periode bestaat het online lesgeven uit:
- Instructiefilmpjes vanuit methodes en door de groepsleerkrachten passend bij een
opdracht. Deze filmpjes kunt u vinden onder het kopje Bestanden inTeams.
De antwoorden komen ook in deze map te staan.
- In Teams individueel of in kleine groepjes begeleiding van de groepsleerkracht.
- Korte momenten waarin leerlingen elkaar even ontmoeten en ervaringen kunnen
uitwisselen.
Kerstfeest
Gisteren heeft u om 16.00 uur de link ontvangen
naar de kerstviering.
Maandag en dinsdag hebben alle groepen
meegewerkt aan deze viering. Elke groep heeft
een onderdeel verzorgd. Hun bijdrage is
opgenomen en verwerkt in een film.
Het thema van de kerstviering was ‘Verlichten’.
Kerstmis is een lichtfeest.
Kaarsen, sterretjes, verlichte kerstbomen, straten
en etalages…
Voor veel mensen is Kerstmis het feest geworden
van samen binnen, warm, gezellig licht, terwijl het buiten onvriendelijk koud en donker is.
Een betekenis die veel mensen aanspreekt , ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.
Maar is Kerstmis dan niet het geboortefeest van Jezus?
Om te beginnen is al die aandacht voor het spel van licht en donker met Kerstmis niet zo vreemd.
In de vierde eeuw voor onze jaartelling werd het christendom, dat tot dan toe een vervolgde
godsdienst was, steeds belangrijker in Europa.

Onder keizer Constantijn de Grote werd besloten het geboortefeest van Jezus heel strategisch te
vieren op 25 december. Die datum sloot aan bij de Germaanse midwinterfeesten die in de
noordelijke landen al eeuwen werden gevierd rondom het moment waarop de nachten korter en
de dagen langer beginnen te worden. En in de landen rond de Middellandse Zee sloot men
daarmee aan bij de feestdagen voor de zonnegoden Mithras en Sol Invictus.
De symboliek van de zon die steeds langer gaat schijnen en zo de duisternis verdrijft, verdraagt zich
prima met de christelijke betekenis van Jezus als licht van de wereld. Het lichtfeest en
geboortefeest van Jezus zijn hierbij aanvullend aan elkaar.
Ook in het geboorteverhaal van Jezus speelt het spel van en donker een belangrijke rol.
Letterlijk, omdat het een ster is die in het donker van de nacht de wijzen uit het oosten de juiste
weg toont naar de pasgeboren koning.
Figuurlijk, omdat Jezus licht brengt in de duisternis en de duistere plannen van koning Herodes aan
het licht komen.
Al meteen vanaf zijn geboorte wordt Jezus met de dood bedreigd. Daarmee wijkt het Bijbelverhaal
af van het romantische beeld dat wij bij Kerstmis hebben.
Onderdeel van de kerstviering was het prentenboek ‘Op tijd voor het lichtfeest’:
Sonny’s opa is kaarsenmaker in de stad waar op kerstavond
iets bijzonders gebeurt. Dan is het lichtfeest en steken alle
stadsbewoners met elkaar hun kaarsen aan. Geen gewone
kaarsen, maar een die de kaarsenmaker speciaal voor ieder
van hen gemaakt heeft. Dit jaar zijn de kaarsen op 24
december nog niet af. Opa vraagt zijn kleinzoon om hulp.
Maar Sonny heeft een geheim plannetje, dus geen tijd om zijn
opa te helpen. Zijn de kaarsen toch op tijd klaar voor het
lichtfeest?
Het kerstfeest is dit jaar anders gelopen dan we hadden bedacht. De lockdown zorgde
ervoor dat we het programma hebben aangepast.
Kerstcommissie bedankt voor jullie flexibiliteit in de organisatie van dit kerstfeest.
Kerstkoor van PierK.
Ook dit jaar hebben leerlingen van de Vesterhavet meegedaan aan het kerstkoor van Pier K.
Met verschillende scholen vormen we een koor. Het resultaat is een sfeervolle kerstuitvoering!
Hieronder treft u de link naar de Youtube livestream op 20 december om 19.55u
https://www.youtube.com/watch?v=sC65W2YkE_A

Verkeersbord.
Enige tijd geleden hebben de leerlingen van de groepen 5 en 6
een verkeersles gehad van een medewerker van Veilig Verkeer
Nederland.
De les ging over het zebrapad. De kinderen hebben geleerd
over de regels die er zijn voor alle gebruikers van het zebrapad.
Ze hebben de opdracht gekregen om een tekening te maken,
waarop duidelijk werd welke verkeersregels er van toepassing
zijn bij het zebrapad.
De tekeningen van Finn uit groep 5 en Luus uit groep 6 zijn
uitgekozen en hun tekening is verwekt tot een echt
verkeersbord. De verkeersborden worden waarschijnlijk bij het
zebrapad Skagerhof geplaatst.
Ik wens u een fijne feestdagen toe. Lilian Schuurman

