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Agenda
Maandag 22 februari
t/m vrijdag 26 februari
Dinsdag 23 februari
Woensdag 10 maart
1 maart t/m 26 maart

Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Voorjaarsvakantie
Migratie naar Cloudwise.
20.00 uur Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging
De Kunstmaand gaat niet door.

22 februari
24 februari
26 februari
1 maart

Timo
Noud
Elise
Amy

Groep 4
Groep 3
Groep 7
Groep 4

Mededelingen en verslagen
Lestijden:
De lestijden blijven na de voorjaarsvakantie nog van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Zodra de maatregelen, vanuit het rijk worden versoepeld, zullen we de lestijden
weer aanpassen naar de normale lestijden.
Oudervereniging!
Als school zijn wij blij met de hulp van ouders bij alle activiteiten.
De grote activiteiten (Sint, Kerst, Pasen, Sportdag, etc.) worden
in samenwerking met de Oudervereniging georganiseerd.
Wij zijn op zoek naar ouders die zitting willen nemen in het
bestuur van de Oudervereniging!
Lijkt het u leuk om in samenwerking met de teamleden
de activiteiten voor de kinderen te organiseren, meld u dan aan door een mailtje te sturen naar
ORvoorzitter@vesterhavet.nl .
Vakleerkracht gymnastiek.
Enige tijd geleden heb ik u gemeld dat we op zoek
waren naar een vakleerkracht gym.
Deze vacature zal na de voorjaarsvakantie worden
opgevuld door juf Sofie van der Ven.
Juf Sofie zal vanaf dinsdag 2 maart de gymlessen voor
de groepen 3 tot en met 8 gaan verzorgen.
De groepen 2 krijgen, vanwege de coronamaatregelen
(wisselmomenten en extra luchten van de gymzaal), nog gymles van hun eigen juf.
Zodra de maatregelen aangepast worden, krijgen de leerlingen van groep 2 ook gymles van juf
Sofie.
De gymdagen (dinsdag en vrijdag) blijven gelijk.

Verlof juf Frederique.
Vanaf woensdag 3 maart gaat juf Frederique met
zwangerschapsverlof.
Haar verlof zal duren tot de zomervakantie. Na de
zomervakantie verwachten we haar weer op school.
De afgelopen weken heeft juf Frederique vanuit huis
gewerkt. Op dinsdag 2 maart komt zij nog op school om
de leerlingen gedag te zeggen.
Wij wensen haar een fijne verlofperiode toe.
Cloudwise.
Stichting Meer Primair gaat voor het ICT-beheer migreren naar een nieuwe leverancier.
Het beheer zal vanaf 1 maart verzorgd worden door Cloudwise.
Op dinsdag 23 februari, dinsdag in de voorjaarsvakantie, zal de migratie plaatsvinden.
Na deze dag is de school omgezet naar de COOL-omgeving van Cloudwise.
Alle leerlingen zullen gebruik blijven maken van de Microsoft 365.
Het inloggen voor de kinderen zal anders zijn dan voorheen. Op maandag 1 maart krijgen de
kinderen een strookje van de leerkracht mee met daarop hun voorlopige wachtwoord.
Via de mail en de Parro-app heeft u informatie ontvangen, waarin duidelijk vermeld staat welke
stappen er gezet moeten worden, zodat u vanuit huis weer kunt inloggen op de oefensoftware en
de applicaties van Microsoft 365.
In de handleiding staat beschreven hoe uw zoon/dochter thuis kan inloggen in het Cool-portaal.
Het zal voor zowel de leerlingen als de medewerkers best even wennen zijn om te werken met dit
nieuwe systeem, maar we zien veel voordelen en met elkaar krijgen we het werken met het
systeem weer snel onder de knie.
Wat te doen als…
Vandaag heeft elke leerling een werkpakketje mee naar huis gekregen.
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 u van school kunt verwachten als uw zoon/dochter verkouden, ziek is
of in quarantaine moet. We hopen zo duidelijkheid te geven in de lastige tijd waar we nu in zitten.
Oudervereniging (herhaling)
Vorige week 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 fijne voorjaarsvakantie toe. Lilian Schuurman

