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Agenda
Woensdag 17 maart

Hiep hiep hoera!

De studiedag gaat niet door, de leerlingen hebben deze dag gewoon les.

6 maart
10 maart

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

11 maart
12 maart

Doris
Muaad
Anne-Marieke
Svastika
Evy
Jolie

Groep 8
Groep 4
Groep 2B
Groep 1
Groep 1
Groep 3

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.
Corona op Vesterhavet.
Afgelopen week heb ik u geïnformeerd over de constatering van
Corona bij een leerling in groep 7.
Zodra we een melding krijgen van ouders nemen wij direct contact
op met de GGD.
Zij geven aan welke richtlijnen er opgevolgd moeten worden om
verder besmetting te voorkomen.
Deze informatie deel ik vervolgens met de ouders van de
desbetreffende groep.

Het is belangrijk om in beeld te hebben hoeveel en welke kinderen besmet zijn.
Ouders hebben de keuze om wel of niet een test bij hun kind af te laten nemen.
De kinderen die niet getest worden blijven, tot en met een door de GGD vastgestelde datum, in
quarantaine.
Door de bereidheid van de ouders om hun kind te laten testen, heb ik eerder zicht op wanneer een
groep weer naar school kan gaan.
Ik vertrouw erop dat u mij op de hoogte brengt als uw zoon/dochter Corona-gerelateerde klachten
heeft en dat u zich houdt aan de afspraken (thuisblijven bij verkoudheid, koorts, afstand houden,
quarantaine, etc.).
Met elkaar kunnen we er dan voor zorgen dat het besmettingsgevaar zo klein mogelijk blijft.

Voorleeswedstrijd.
Elk jaar doet Vesterhavet mee aan de voorleeswedstrijd.
Leerlingen uit de groepen 7 en 8 kiezen een favoriet leesboek
en lezen voor aan hun klasgenoten en een jury.
Chris uit groep 8 is dit jaar de winnaar van de voorleeswedstrijd
geworden.
Het vervolg daarop was, dat hij een filmpje in moest sturen
voor de ronde van de Haarlemmermeer.
Hij is helaas niet verder gekomen, maar we willen hem nog wel
een keer in het zonnetje zetten met zijn medaille en oorkonde.
Goed gedaan, Chris!

Stamkaarten (herhaling).
Vorige week vrijdag 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.
De oudergesprekken gaan online plaatsvinden. U kunt te zijner tijd
weer via de Parro-app intekenen voor een gesprek.
U ontvangt hier nog informatie over.
We hebben nog niet alle rapporten ontvangen, wilt u het rapport weer
meegeven aan uw zoon of dochter?

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

