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Agenda 

Maandag 17 januari 
Maandag 17 januari 
Dinsdag 18 januari 
Woensdag 19 januari 

Start afname van de middentoetsen van Cito.  
Keyboardles groepen 7 en 8 
GEEN inloopmoment voor de ouders van de groepen 1 tot en met 4 
Musicalles groepen 1 en 2 

 

Hiep hiep hoera! 
 

 
Gefeliciteerd en  

een fijne dag! 

16 januari 
17 januari 
19 januari 
21 januari 

Jace 
Esma 
Jack 
Kate 
Adrian 

groep 1 
groep 1 
groep 2 
groep 7 
groep 4 

 

 

Mededelingen en verslagen 

10 januari 2022… 
De school gaat weer open. Wat een goed bericht! 
Ik hoop dat in 2022 de leerlingen, met in achtneming van de afspraken, 
naar school mogen blijven gaan! 
 
Helaas mogen ouders nog niet de school in, dus dat betekent dat het 
inloopmoment voor de groepen 1 tot en met 4 niet door kan gaan.  

 
Corona-richtlijnen op Vesterhavet. 
We blijven waakzaam en voorzichtig. We willen voorkomen dat meer 
kinderen, ouders en medewerkers besmet raken waardoor het onderwijs 
onder druk komt te staan of stil komt te liggen. Daarom gelden onderstaande 
regels.  
De afspraken die gelden zijn: 

- Wie ziek is, blijft thuis. Ook leerlingen met een milde neusverkoudheid 
moeten thuisblijven. Het ‘snottebellenbeleid’ is aangescherpt door de Rijksoverheid.  
Wij hanteren hierbij de beslisboom om te bepalen of uw zoon/dochter wel naar school kan 
gaan. (zie Beslisboom 0 jaar tot en met groep 8 op de website van BOINK: 
https://www.boink.info/beslisboom) 

- Alle kinderen in groep 6 tot en met 8 dragen een mondkapje op de gangen. In het klaslokaal 
mag het mondkapje af. 

- Bovenbouwleerlingen doen twee keer per week een zelftest. Wie positief test, blijft met het 
gezin in quarantaine. De school geeft testen mee aan uw kind. Maandag 17 januari 
ontvangen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 de nieuwe zelftesten.  
Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school. Is uw kind te jong daarvoor? Wij vragen 
u om afstand te houden op het plein.  

- Ouders zijn nog niet welkom in school. Als u iets wilt bespreken met de leerkracht kunt u de 
leerkracht digitaal benaderen via e-mail of ouderapp. 



Donatie! 
In de kerstvakantie heb ik het losse muntgeld en de biljetten gestort op 
de bank en het bedrag (516 euro!) overgemaakt aan stichting Save the 
Children. 
Als bedankje ontving ik een mailtje waarin o.a. het volgende stond:  
“Wat geweldig dat je met jouw school of klas meedoet! Samen gaan we 
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en hun families een goed 
bord eten krijgen.” 

Mooi om met elkaar terug te kijken op deze actie en te bedenken dat vele kinderen/gezinnen 
geholpen zijn! 
 
Gitaarles, keyboardles en musicalles 
De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben voor de kerstvakantie 5 weken gitaarles gehad van 
meester Pytrik. Ze hebben een leengitaar gekregen waarmee ze op school speelden en thuis mee 
konden oefenen. 
De lessenserie van 6 lessen is gisteren afgerond! 
De leerlingen hebben met elkaar gespeeld en laten horen wat ze inmiddels geleerd hebben. 
Wat leuk om het lied van ‘A lion sleeps tonight’ te horen! 
Als uw zoon/dochter interesse heeft in gitaarspelen, neem dan contact op met de muziekschool. 
Eenzelfde gitaar kunt u kopen bij Stage Music Service in Aalsmeer. 
 
Afgelopen maandag zijn de leerlingen uit de groepen 7 en 8 gestart met keyboardles. 
Zij krijgen 6 weken les van meester Leroy. 
De eerste les hebben de leerlingen uitleg gekregen over het instrument en hebben zijn al een start 
gemaakt met het spelen van de tonen. De eerste melodie is gespeeld! 

 
De groepen 1 en 2 zijn afgelopen woensdag gestart met musicalles, een serie bestaande uit 3 
lessen.  
De leerlingen hebben gezongen en gedanst rondom het thema ‘Maya de bij’. 



Wat fantastisch om te zien wat de leerlingen al laten zien na één les. 
Woensdag 19 januari hebben de leerlingen hun tweede les. 

 
Deze lessenseries zijn onderdeel van ons kunst en cultuurprogramma. 
Waar we de vorige jaren hebben ingezet op zang en zangondersteuning (ritmes klappen en spelen 
op verschillende instrumenten, is de aandacht de komende jaren gericht op kennismaken met 
verschillende instrumenten. 
Dit schooljaar hebben we op muziekgebied de volgende activiteiten ingepland: 
De groepen 1 en 2 krijgen musicalles en gaan de musical Maya de Bij inoefenen.  
De groepen 3 en 4 leren in 6 lessen blokfluit spelen in de maanden mei/juni. 
De groepen 5 en 6 hebben gitaarles gekregen en groepen 7 en 8 zijn gestart met keyboardles. 
Met deze opzet maken de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan kennis met snaar, slag, blaas 
en toetsinstrumenten.  
En… wie weet is de interesse bij een leerling gewekt en wil hij/zij het spelen verder eigen maken. 
 

KiVa 
Deze week zijn alle groepen gestart met het vijfde thema van KiVa; 
Plagen, ruzie of pesten. 
Bij de onderbouw gaan we in op vervelend gedrag in de groep.  
Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en 
plagen. Door middel van oefeningen leren de kinderen dit verschil 
te herkennen. We bespreken verschillende situaties waarin gepest, 
geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker 
wordt. Ook bespreken we welke emoties je ervaart wanneer 
iemand vervelend tegen je doet. 

 
Bij de bovenbouw staat dit thema in het teken van de verborgen vormen van pesten, ook wel 
indirect of relationeel pesten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van gemene, 
anonieme (en digitale) berichtjes en het vertellen van negatieve verhalen achter de rug van het 
slachtoffer om.  
Door middel van verschillende oefeningen leren de kinderen niet alleen wat verborgen pesten is, 
maar ook hoe ze de vormen van verborgen pesten kunnen herkennen in verschillende situaties. 
 
Informatie over dit thema vindt u in de ouderbrief.  
De ouderbrief staat op de website onder het kopje ‘Ons onderwijs’ en dan ‘KiVa-school’. 
Daar staan niet alleen de ouderbrieven, maar vindt u ook meer informatie over de visie en de 
inhoud van onze KiVa-methode. 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
 



 
 


