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Agenda
Woensdag 10 maart
1 maart t/m 26 maart
Woensdag 17 maart

Hiep hiep hoera!

20.00 uur Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging
De Kunstmaand gaat helaas niet door
De studiedag gaat niet door, de leerlingen hebben deze dag gewoon les.

6 maart

Doris
Muaad

Groep 8
Groep 4

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!
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.
Jumbo
De groepen 1 en 2 werken de komende weken aan het
thema ‘supermarkt’.
Jumbo Hofman Skagerrak bedankt voor alle leuke spulletjes
waar de kinderen heerlijk mee kunnen spelen.

Oudervereniging! (herhaling)
Wij zijn met spoed op zoek
naar een penningmeester voor
de Oudervereniging van
Vesterhavet.
Bent u goed met financiën en
wilt u iets voor school betekenen, stuur dan zo snel mogelijk,
maar uiterlijk maandag 8 maart een mail naar: orvoorzitter@vesterhavet.nl.
Wij willen u bij deze ook nog wijzen op de Algemene Ledenvergadering
van woensdag 10 maart 20:00 aanstaande.
U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar:
orvoorzitter@vesterhavet.nl
Dan krijgt u per mail een link om deel te kunnen nemen aan deze
vergadering.
Met vriendelijke groet, Oudervereniging

GGD-nieuwsbrief.
Ter informatie ontvangt u als bijlage bij deze Vesterpost de nieuwsbrief vanuit de GGD over de
afname van coronatesten bij kinderen.
Heeft u vragen betreffende Corona, dan kunt u contact opnemen met de GGD.
Stamkaarten.
Vandaag heeft uw zoon/dochter een uitdraai van de stamkaart meekregen.
Op de stamkaart staan de persoonlijke gegevens van uw zoon of dochter.
Tijdens de lockdownperiode kwamen we er achter dat bij een flink aantal kinderen de gegevens,
denk onder andere aan telefoonnummers, verouderd waren. Het is voor ons belangrijk om de
juiste contactgegevens te hebben, zodat wij u kunnen bereiken voor overleg.
Om de gegevens te actualiseren in het systeem vragen wij u om de gegevens te controleren en
waar nodig te veranderen. Wilt u het blad vervolgens weer mee naar school geven, zodat we waar
nodig de aanpassingen kunnen invoeren in onze leerling administratie.
PS. Wilt u het blad ook retour meegeven als de contactgegevens er goed in vermeld staan?
Alvast bedankt!
Rapport
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.
We hebben nog niet alle rapporten ontvangen, wilt u het rapport weer
meegeven aan uw zoon of dochter?
Overstap naar Cloudwise.
In de vakantie is de overstap gemaakt naar de nieuwe ICT-aanbieder Cloudwise.
De Cloudwise-omgeving ziet er in eerste instantie iets anders uit, maar is in de praktijk
overzichterlijker en gebruiksvriendelijker.
De leerlingen behouden hetzelfde mailadres, maar moeten een nieuw wachtwoord aanmaken.
U bent hier door de ICT-coordinator Niels Boersma over geinformeerd.
Afgelopen maandag zijn de leerlingen ingelogd en hebben zij afgelopen week vanuit de nieuwe
omgeving gewerkt.

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

