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Agenda 

Vrijdag 19 februari 
Vrijdag 19 febuari 
Maandag 22 februari 
t/m vrijdag 26 februari  
Woensdag 10 maart 

Lesdag voor de leerlingen. De studiedag komt te vervallen. 
Uiterste inlevermoment verslagje thuisonderwijs. 
Voorjaarsvakantie 
 
20.00 uur Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging. 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd 
en  

een fijne dag! 

13 februari 
 
14 februari 
15 februari 
16 februari 
 
17 februari 
19 februari 
 

Ishani 
Niq 
Dana 
Shaun 
Mika 
Soul 
Sherra 
Yousef 
Bente 

Groep 4 
Groep 2A 
Groep 5 
Groep 7 
Groep 8 
Groep 7 
Groep 7 
Groep 6 
Groep 7 

  

Mededelingen en verslagen 

Wat te doen als… 

Volgende week krijgt elke leerling een werkpakketje mee naar huis. 
Dit pakketje kunt u als ouder gebruiken wanneer uw zoon/dochter niet naar school mag komen 
vanwege het verkoudheidsbeleid of de Corona-afspraken. 
Ook hebben we een overzicht gemaakt waarin vermeld staat wat wij als school in welke situatie 
doen qua onderwijs. Dus wat kunt u van school kunt verwachten als uw zoon/dochter verkouden 
is, ziek is of in quarantaine moet. We hopen u zo te ondersteunen in deze lastige tijd. 
 
Openstelling basisscholen.  
En toen mochten we weer open… en ging het sneeuwen! 
Gelukkig lukte het de leerkrachten en de meeste leerlingen om naar school te komen.  
Met je groep buiten spelen in de sneeuw was dan ook wel extra leuk! 

 



 
Rapport 
Uw zoon/dochter krijgt vandaag een envelop met een formulier mee.  
Net als de vorige keer vragen wij u om een verslagformulier in te vullen  

waarin u aangeeft hoe uw zoon of dochter het thuiswerken heeft ervaren. 
Wilt u het formulier voor de voorjaarsvakantie weer in te leveren? 
De leerlingen vullen hierover op school een verslagformulier in.  
Beide verslagen voegen we toe aan het komende rapport. 
Want… ook deze bijzondere periode heeft deel uitgemaakt van hun schooltijd. Een tijd waarin de 
leerlingen anders hebben geleerd! 
Tot de voorjaarsvakantie werken de leerlingen aan herhalingsstof en de lesstof horende bij het 
tijdvak. Vanaf 8 maart worden de Cito-midden toetsen afgenomen. 
De leerlingen ontvangen hun rapport op woensdag 31 maart. Wat betreft de oudergesprekken 
moeten we nog even afwachten wat te zijner tijd de mogelijkheden zijn. 
 
Oudervereniging. 
Geachte leden van de Ledenvereniging,  
Afgelopen woensdag heeft u een brief ontvangen omtrent vrijkomende 
functies binnen de Oudervereniging.  
Wij vragen u vriendelijk deze brief te lezen en indien u interesse heeft in 
een van de genoemde functies, te reageren via ORvoorzitter@vesterhavet.nl .  
Daarnaast willen wij u dringend vragen om de datum van 10 maart 2021 om 20.00 uur vrij te 
houden voor de geplande algemene ledenvergadering.  
Tijdens deze Algemene ledenvergadering zullen belangrijke zaken ten aanzien van de 
Oudervereniging worden besproken. Verdere informatie volgt zo snel mogelijk.  
De algemene ledenvergadering zal online plaatsvinden via teams.  
Ook hiervoor vragen wij u vriendelijk zich aan te melden via ORvoorzitter@vesterhavet.nl .  
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
 
 

mailto:ORvoorzitter@vesterhavet.nl
mailto:ORvoorzitter@vesterhavet.nl

