Vesterpost 22
4 februari 2022
Schooljaar
2021-2022

Agenda
Week van 7 februari
Maandag 7 februari
Woensdag 9 februari
Vrijdag 11 februari
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Vervolg afname van de middentoetsen van Cito.
Keyboardles groepen 7 en 8
Studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Scratchlessen voor de leerlingen van de groepen 3 en 4.
6 februari

Olesya

groep 5

Mededelingen en verslagen
Belangrijk!
Studiedag voor de leerkrachten op woensdag 9 februari.
De leerlingen zijn die dag vrij.
Nieuw teamlid!
Vanaf 1 februari heten wij Myrthe Bakker van harte welkom in ons team.
Myrthe is geslaagd als onderwijsassistente en zal deze werkzaamheden
op maandag, dinsdag en woensdag bij ons op school gaan uitvoeren.
De meeste leerlingen kennen juf Myrthe al!
Ze heeft het afgelopen half jaar haar stageperiode in groep 3B gelopen.
Corona
De afgelopen week laat een explosieve toename zien van het aantal kinderen
en medewerkers dat in quarantaine zit.
Naar verwachting zal dit komende week verder groeien.
Het is inmiddels dagelijks een uitdaging om de bezetting van de groepen rond
te krijgen.
We kijken welke medewerkers er beschikbaar zijn en hoe we, voor ieders
veiligheid, ervoor kunnen zorgen dat de cohorten zoveel mogelijk in tact blijven.
Dat betekent dus ook dat we ervoor zorgen dat leerkrachten niet te veel wisselen van groepen.
Verder kijken we of de eigen leerkracht in staat is om thuisonderwijs te verzorgen of dat we naar
een andere oplossing moeten kijken.
Kortom…. een hele puzzel.
Ook kan dit betekenen dat uw zoon/dochter thuis komt te zitten vanwege positieve testuitslag of
vanwege het niet beschikbaar zijn van leerkrachten. Voor ouders ook een lastige situatie, dat
realiseer ik mij.
De afgelopen twee jaar zijn we, u in uw thuissituatie en wij op school, bezig geweest met schakelen
en aanpassen aan de coronasituatie en de maatregelen die daarbij van kracht zijn.

Hoelang dit nu nog van ons verwacht zal worden, weten we nog niet.
Laten we dan ook met elkaar proberen begrip op te brengen en het beste ervan te maken.
Ik wens de kinderen, gezinsleden en teamleden die thuis zitten beterschap toe.
Kleutermusical.
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 1 en 2 hun laatste musical-les gehad.
Deze musicallessenserie is onderdeel van het Kunst- en Cultuurprogramma van Vesterhavet.
Een schoolbreed programma waarin aandacht besteed wordt aan alle uitingen van Kunst- en
cultuur. Elk jaar bepalen we welke onderdelen we voor welke groepen aan bod willen laten komen.
Dit schooljaar is de aandacht wat betreft muziek gericht op musical-les voor kleuters en bespelen
van instrumenten voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8.
Wat betreft kunstzinnige vorming gaan de leerlingen in de maand maart aan de slag met
verschillende creatieve werkvormen. U hoort nog welke activiteiten de leerlingen gaan uitvoeren.
Ik kan u al wel vertellen dat het activiteiten zijn die we normaliter op school niet zouden kunnen
uitvoeren. Dat maakt het nog leuker! Ondersteuning van kunstenaars zorgt ervoor dat dit mogelijk
wordt!
Volgende week krijgt u in de Vesterpost nog een indruk van de uitvoering van de kleutermusical
‘Maya, de bij!’
KiVa
Vanaf maandag 7 februari staat in de groepen 1 tot en met 8 het thema
‘Rollen in de groep’ centraal.
In de groepen 1 tot en met 4 wordt het thema als volgt uitgewerkt:
Nu de kinderen weten wat het verschil is tussen pesten en plagen, kunnen
we gaan kijken naar de verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties:
pester, slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en buitenstaander.
De rollen worden uitgebeeld, getekend en beschreven. De kinderen
beseffen dat hoewel we niet allemaal mee doen met pesten, we er wel
samen voor zorgen dat het pesten stopt!
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gaan met elkaar in gesprek over het volgende:
Hoewel de meeste kinderen negatief denken over pesten, doet lang niet iedereen er iets tegen.
Juist dit ‘niets doen’ houdt het pesten in stand.
Tijdens dit thema worden jullie kinderen zich hier bewust van. Ze leren hoe een groepscultuur eruit
ziet en welke rollen er voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, assistent, versterker,
verdediger en buitenstaander. Door middel van filmpjes en gesprekken leren ze deze rollen in
verschillende situaties te herkennen.
Op de website vindt u weer de ouderbrieven met daarin meer informatie over dit thema.
Met vriendelijke groet, het KiVa-team
Bedankt!
De groepen 3 hebben lampjes gekregen
waarmee de leerlingen kunnen
zaklamplezen.
Hoe spannend is dat lezen met een zaklampje
als het nog een beetje donker is!
De lampjes worden ook ingezet door groep 3
en 4 bij 4XWijzer. Het thema is ‘de Ruimte’
en met de lampjes verkennen de leerlingen
hoe de ruimte buiten onze aarde eruit ziet.
De lampjes hebben we gekregen van de volgende bedrijven: Carat, omroep MAX en Ministerie van
Defensie. Bedankt voor deze donatie.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

