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Agenda
Woensdag 31 maart
Donderdag 1 april
6 april tot en met
8 april

De leerlingen krijgen hun rapport mee.
Paasviering (onder schooltijd)
Oudergesprekken naar aanleiding van het rapport.

Hiep hiep hoera!

17 maart

(Als nog)
Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

19 maart
22 maart
25 maart
26 maart

Jaylin
Yara
Michael
Finn N.
Tom
Younes
Kate

Groep 3
Groep 1
Groep 4
Groep 7
Groep 8
Groep 6
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.
Verjaardagen.
De oplettende lezer had het al gezien…
In de vorige Vesterpost stonden de verjaardagen van afgelopen week
niet vermeld. Daarom de vermelding van de jarigen van de afgelopen
week én de komende week. Als nog gefeliciteerd en ik hoop dat jullie een
fijne verjaardag hebben gehad.
De kinderen die komende week jarig zijn… van harte gefeliciteerd en een
fijne dag gewenst.
Corona op Vesterhavet.
Zoals u weet hebben we ook op Vesterhavet te maken gehad
met een besmetting in een groep.
Dat is heel vervelend voor alle betrokkenen; degene die positief
getest is, de klasgenootjes en de leerkrachten die in quarantaine
moeten en de ouders die de kinderen thuis moeten opvangen.
Maar dit is wel wat er mogelijkerwijs kan gebeuren in deze tijd.
Daarom is het belangrijk dat ik rechtstreeks van u, als ouder,
de juiste informatie ontvang.
Op grond van deze informatie voer ik het overleg met de GGD.
De GGD geeft vervolgens aan welke acties er nodig zijn. Deze acties zet ik uit en informeer de
desbetreffende ouders daarover.
Het is uw verantwoordelijkheid om u vervolgens te houden aan de voorschriften.

Alleen dan kunnen we met elkaar de kans op verdere besmetting onder leerlingen én teamleden
verkleinen. Hierin zijn wij van elkaar afhankelijk.
Ik zou u willen vragen om vertrouwen te hebben in de beslissingen die wij als school nemen.
Rapport
De leerlingen ontvangen hun rapport op woensdag 31 maart.
De oudergesprekken zijn gepland op dinsdag 6 april, woensdag 7 april
en donderdag 8 april.
De oudergesprekken gaan online plaatsvinden. U kunt te zijner tijd
weer via de Parro-app intekenen voor een gesprek.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

