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Agenda
maandag 21 febr. t/m
vrijdag 25 februari
maandag 28 februari
maandag 28 februari
woensdag 2 maart
Hiep hiep hoera!

Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Voorjaarsvakantie
Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie
Start Peuterspeelzaal Vesterhavet
Letterfeest groep 3
19 februari
24 februari
26 februari
1 maart

Yousef
Bente
Noud
Elise O.
Nicky
Amy

groep 7
groep 8
groep 4
groep 8
groep 4
groep 4

Mededelingen en verslagen
Fijne vakantie!
Vandaag was het sloffendag! Leerlingen en juffen hadden hun sloffen meegenomen naar school.
Wat fijn om al sloffend de laatste dag door de school te kunnen lopen. Om daarna te kunnen
genieten van een weekje vakantie. Fijne vakantie en tot maandag 28 februari!

Opening peuteropvang Vesterhavet
Bijna is het zover…
Per 28 februari start er binnen onze basisschool een
peuteropvang voor kinderen van 2 – 4 jaar. Deze peutergroep is
onderdeel van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer.
De eerste week mogen de peuters nog even wennen aan hun nieuwe omgeving.
De feestelijke opening zal een weekje later plaatsvinden op maandag 7 maart.
Met de komst van de peuteropvang zullen er ook weer nieuwe gezichten door de school lopen.
In de bijlage bij deze Vesterpost stellen de medewerkers van de peuteropvang zich aan u voor.
De peuteropvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Dat betekent dat de ouders van de peuters om 8.00 uur de peuters bij de kleuteringang zullen

overdragen aan de peuteropvangmedewerkers.
Ook voor de peutergroep geldt de afspraak dat de ouders nog niet mee naar binnengaan.
Peuters en medewerkers van SKH van harte welkom!
Coronamaatregelen.
Het land gaat weer open, met deze woorden startte minister Kuipers de
persconferentie op 16 februari.
Een hoopvol bericht dat ons doet uitkijken naar onderwijs zonder
beperkingen.
Wel zijn we reëel. Het coronavirus is de wereld nog niet uit.
Medewerkers en leerlingen zijn en worden nog steeds ziek, waardoor het
onderwijs onder druk kan komen te staan.
We versoepelen, maar er blijven spelregels waar we ons aan houden.
Na de voorjaarsvakantie geldt:
• Bij een besmetting blijft uw kind 5 dagen binnen. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is, verwelkomen
we hem of haar weer graag.
• Leerlingen uit de verschillende klassen gaan weer met elkaar samenwerken en buitenspelen.
Onderwijsondersteunend personeel kan ook weer op meerdere groepen werken.
• De afstandsregel komt te vervallen. Wel blijven we onze handen goed wassen en zorgen onze
medewerkers voor een goede ventilatie van het klaslokaal. En natuurlijk: bij klachten blijven
leerlingen en medewerkers thuis en doen zij een test.
• Het mondkapje verdwijnt uit de schoolgangen.
• Voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 en onderwijspersoneel blijft het dringende advies om twee keer
per week een zelftest te doen.
We zijn positief gestemd, maar voorzichtig. Het verwelkomen van ouders in de school vraagt
zorgvuldige interne afstemming. Daarom heeft Meer Primair besloten de schooldeuren voor
ouders tenminste tot 15 maart gesloten te houden.
Individuele gesprekken willen we zoveel mogelijk weer in school houden.
De bestaande regels omtrent het halen en brengen van de leerlingen blijven daarom van
toepassing.
Hopelijk gaan we zo langzaam maar zeker weer terug naar het ‘oude normaal’.
Natuurlessen
Wist u dat juf Anneke naast juf van groep 6 ook
gediplomeerd natuurgids is?
Haar kennis over de natuur zetten we in bij het
organiseren van natuurlessen voor de groepen 1 tot en
met 8.
Juf Anneke verzorgt voor de leerlingen een les die aansluit
bij het thema van Vierkeerwijzer.
De groepen 3 zijn nu bezig met het thema ‘de Ruimte’.
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen met juf Anneke
de stand van de maan, de zon en de aarde besproken. Hoe
draaien zij om elkaar heen? En wat betekent dat dan voor
de dag en de nacht? En hoe zit het met een
maansverduistering, de zwaartekracht van de aarde, en eb
en vloed?
Wat is er veel te leren over dit onderwerp… Met hulp van
een wereldbol, een bal, een zaklamp en een wc-rolletje als
telescoop hebben de leerlingen dit onderwerp verder
onderzocht. Heel interessant!

Letterfeest groepen 3
Op woensdag 2 maart vieren wij HET LETTERFEEST met alle
kinderen van groep 3.
Alle letters zijn geleerd, dus dat is wel een feestje waard!
Graag betrekken we u als ouder bij dit feestje. Helaas zijn
we hierin beperkt door de Coronamaatregelen.
Wat is de planning?
Om half 9 starten we vrijwel gelijk met een
letterspeurtocht buiten op de pleinen.
Hierbij mag van elk kind 1 ouder aanwezig zijn, om samen met uw kind de speurtocht te doen.
(Natuurlijk is dit onderdeel afhankelijk van het weer…
laten we hopen dat het droog is en dat dit onderdeel met de ouders door kan gaan!)
Na de speurtocht gaan de ouders weer weg en vervolgen wij de dag met een letter-circuit in de
klassen.
Voor een 10 uurtje wordt op deze feestelijke dag gezorgd door de juffen!
Om 12.15 uur komen de kinderen feestelijk de school uit! Staat u dan ook klaar om uw kind op te
wachten?
We hopen op een gezellige en feestelijke dag!!
Ozo-robot groep 1 en Hackshield voor groep 5
Vandaag hadden de kleuters uit groep 1 hun ICT-les met
meester Niels en juf Esther.
Zij hebben kennis gemaakt met programmeren.
Eerst hebben zij de kleuters kennis laten maken met de
computer, de muis, toetsenbord, etc.
Daarna waren de kinderen even robots, zo moesten zij bij
de rode kleur een rondje draaien en bij een groene kleur
handen omhoog doen.
Daarna hebben zij kennis gemaakt met de OZO-robot.
Een klein robotje wat je met behulp van lijnen en kleuren kan laten bewegen.
Maar… dan moet je eerst nadenken over wat je de robot wilt laten doen en welke stapjes je dan
moet uitvoeren. De leerlingen hebben zelf een route bedacht en getekend, de robot ging
vervolgens deze route lopen.
De kinderen leren zo de beginselen van programmeren, één van de doelen van Digitale
Geletterdheid.
Groep 5 is vandaag gestart met Hackshield.
HackShield leert kinderen spelenderwijs zich te wapenen
tegen cybercriminaliteit. Via een spannend spel leren ze
over de gevaren van internet en ontwikkelen ze skills
waarmee ze deze gevaren tegen kunnen gaan.
Vandaag hebben zij geleerd om veilige wachtwoorden aan
te maken.
De leerlingen krijgen vier Hackshield- lessen. De lessenserie wordt afgesloten met een certificaat.
De lessen die gegeven worden zijn onderdeel van ons ICT-aanbod. Digitale Geletterdheid.
is een leerdoel wat opgenomen is in het curriculum van het primair onderwijs.
Leerlingen leren in hun eigen context en leerniveau bewust om gaan met digitale middelen.
Ik wens u een fijne vakantieweek. Lilian Schuurman

