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Agenda 

Woensdag 13 april  
 
Donderdag 14 april  
Vrijdag 15 april 
Maandag 18 april 

Inloopochtend ouders groepen 1 tot en met 8  
Schoolvoetbal jongens groepen 5/6 
Paasviering 
Goede vrijdag (vrije dag) 
Tweede Paasdag (vrije dag) 

 

Hiep hiep hoera! 
Gefeliciteerd en  

een fijne dag! 

10 april 
11 april 
12 april 
13 april 
15 april 

Destiny 
Julia 
Enes 
Phoebe 
Evelien 
 

Groep 8 
Groep 6 
Groep 5 
Groep 5 
Groep 7 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Inloopochtend voor de ouders van de groepen 1 tot en met 8 
Nieuwsgierig wat de kinderen doen tijdens de taal-, reken-, lees- of schrijfles? 
Woensdag 13 april is er een inloopmoment van 8.30 uur tot 8.45 uur.  
Tijdens dit moment ziet en ervaart u hoe de kinderen de lessen aangeboden krijgen. 
U komt toch ook? 

Paasviering 
Wat fijn dat we dit jaar weer met elkaar het paasfeest kunnen vieren.  
Donderdag 14 april zal het paasfeest bestaan uit de gezamenlijke 
paasviering in de grote hal en een paaslunch. Uiteraard is er die dag 
nog ruimte voor een leuk paasspel of een voorjaarsknutsel. 
De kinderen hoeven donderdag 14 april geen lunch mee te nemen. De 
paaslunch wordt verzorgd vanuit school. Omdat niet alle kinderen een gekookt ei willen, wordt dit 
niet vanuit school geregeld. Wilt uw zoon/dochter een gekookt ei bij de lunch, dan kunnen zij dit 
zelf meenemen.  
 
Parro 
Inmiddels werken we al weer een tijdje met de Parro-app. Naast de leuke foto’s en 
verslagen ervaren we het gemak van het plaatsen van berichten en het maken van 
afspraken.  
Ook de mail wordt zowel door ouders als leerkrachten gebruikt om vragen te stellen 
en informatie uit te wisselen.  
Op school hebben we de afspraak dat leerkrachten regelmatig de Parro- en mailberichten lezen, 
echter kan dit niet plaatsvinden als zij met de leerlingen aan het werk zijn.  
Ook tijdens overleg of nascholingsbijeenkomsten is het voor de leerkrachten niet mogelijk om de 
berichten te lezen en direct te reageren. Dat betekent dat een reactie van de leerkracht soms pas 
later plaatsvindt. Graag uw begrip hiervoor. 
Bij dringende zaken kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen met school. 



Ouders in de school 
Corona heeft veel veranderingen te weeg gebracht.  
Nu de Corona-afspraken niet meer van toepassing zijn, hebben we 
als team nagedacht over hoe we in dit ‘nieuwe normaal’ ouders 
kunnen betrekken bij ons onderwijs. 
We hebben gemerkt dat het zelfstandig naar binnen gaan van de 
leerlingen veel rust geeft en dat de leerkrachten de dag met 
aandacht voor de leerlingen kunnen starten.  
Dit willen we graag behouden. 
Daarnaast willen we u ook laten zien wat er op school, gedurende 
de lesdag,  gebeurt. 
Met de Parro-app informeren we u over de bijzondere activiteiten. 
Met de inloopmomenten willen we u betrekken bij het dagelijkse onderwijs. 
We hebben de volgende invulling met elkaar afgesproken: 
- Maandelijks is er een inloopmoment voor de ouders van de groepen 1 tot en met 8. 
Tijdens het inloopmoment kunt u van 8.30 uur tot 8.45 uur een kijkje nemen in de klas en de start 
van de les bijwonen. Het inloopmoment zal op wisselende dagen plaatsvinden, zodat zoveel 
mogelijk ouders in de gelegenheid zijn om een keer te komen kijken. 
Data inloopochtenden: woensdag 13 april, donderdag 19 mei, dinsdag 21 juni 
- Ouders van een nieuwe leerling in groep 1 mogen wel mee naar binnen op de dag dat de leerling 
start. 
- Verder blijven de afspraken voor het brengen en halen zoals ze nu zijn. Wel kunnen ouders nu 
binnen de hekken hun zoon/dochter wegbrengen en ophalen. 
PS Uiteraard bent u na schooltijd van harte welkom om een kijkje in de klas te komen nemen! 
 

Te laat komen van leerlingen  
We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige 
reden – bijvoorbeeld huisartsbezoek/tandartsbezoek – te laat in de les is. 
Te laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt gezien als 
ongeoorloofd verzuim. Het aantal minuten dat de leerling te laat komt, is 
daarbij niet van belang (één minuut, twee minuten of langer). 
Het is belangrijk dat kinderen leren dat zij op tijd ergens aanwezig 
moeten zijn.  

Dat is belangrijk voor hun schoolperiode nu en in voortgezet onderwijs, maar ook later als zij 
werkzaam zijn. Het is een houding/gewoonte die zij zich eigen moeten maken. 
Regelmatig komen kinderen uit verschillende groepen te laat op school. Naast dat het niet leuk is 
voor de kinderen als zij later de klas binnenkomen en het informele moment met klasgenootjes en 
juf bij de start van de dag missen, is het ook niet prettig voor de leerlingen en de leerkracht om 
tijdens de start van de dag/de eerste les afgeleid te worden door leerlingen die dan nog 
binnenkomen. 
Om hier de aandacht op te vestigen hebben we de afspraak bij de groepen 5 tot en met 8 dat  
kinderen die te laat komen in de grote hal wachten tot de leerkracht hen naar binnen roept. Zo kan 
de leerkracht de dag zonder onderbreking met de groep starten. 
Voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 geldt de afspraak dat de leerlingen die na 8.30 
uur arriveren, aanbellen bij de hoofdingang en dan naar de klas lopen. Ook hier geldt dat de groep 
dan op tijd kan starten met de les en dat er niet extra lang gedaan wordt over het naar binnen 
gaan. 
Bij herhaaldelijk te laat komen moet school hiervan melding maken bij de leerplichtambtenaar. 
 



Aan de bak bij Meer Primair. 
Van maandag 11 april tot en met donderdag 14 april staat de 
Meer Primair bakfiets op ons schoolplein! 
De bakfiets zal tot de zomervakantie langs de verschillende 
scholen van Stichting Meer Primair gaan om aandacht te 
vragen voor de vacatures die er, op de verschillende scholen, 
zijn voor komend schooljaar. 
Op de website van Meer Primair staan de vacatures, die nu 
bekend zijn, vermeld. Echter zullen daar de komende periode 
tot de zomervakantie nog wel veranderingen in optreden. 
Kent u een leerkracht of onderwijsassistent die op zoek is 
naar een nieuwe werkomgeving, misschien is stichting Meer Primair dan de nieuwe uitdaging! 
 

Week van het leesplezier! 
Afgelopen week hebben de groepen 5 en 6 gewerkt met de Week 
van het leesplezier. 
De kinderen hebben net als de andere groepen aan de hand van 
kleine hints boeken bekeken en besproken. 
De boeken die zijn aangeraden om het leesplezier te bevorderen 
zijn aangeschaft en worden bij de leerlingen onder de aandacht 
gebracht. De leerlingen kunnen de komende tijd, tijdens het 
stillees-moment, deze boeken gaan lezen. 

De groepen 1, 2 en 3 hebben op hun eigen manier meegedaan aan de week van het leesplezier. De 
leerlingen van de groepen 3 zijn  op bezoek geweest bij groep 1 en 2 en hebben daar aan kleine 
groepjes voorlezen. Zo ervaren zij ook hoe het is om aan iemand voor te lezen en leren ze waar ze 
op moeten letten. En natuurlijk het belangrijkste; ze hebben er plezier in! 
 
Digitale geletterdheid in groep 2 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 2 kennis gemaakt met de Ozobot. 
Dit zijn kleine robotjes die lijnen en kleuren (rood, zwart, groen en blauw) kunnen herkennen. 
De robotjes kunnen exact de lijnen volgen die de kinderen tekenen, van strakke tot golvende lijnen. 
Na een introductie over de werking van deze schattige, kleine robotjes zijn de leerlingen aan de 
slag gegaan met een gestuurde opdracht.  
Ze hebben op het dinosauruswerkblad tussen het ei, de dino’s en het skelet verschillende lijnen 
getekend. Daarna mochten ze natuurlijk zelf de Ozobots bedienen.  
Als zij de lijn duidelijk hadden getekend, liep de Ozobot van het ene plaatje naar het andere 
plaatje! 
Ze vonden het erg leuk om te doen en… wat een goede programmeurs in deze klas!  



Scratchlessen voor groep 7 en groep 8 
Deze week zijn de lessen programmeren begonnen voor onze groep 7 en groep 8. 
Meester Niels en juf Esther gebruiken hiervoor het programma Scratch. 
Dit programma wordt wereldwijd ingezet om leerlingen al op jonge leeftijd de basisbeginselen van 
het programmeren aan te leren.  
Hoe maak je een animatie? En kan je een level maken waarin je een bepaalde score kunt halen? 
Zomaar vragen waarop de leerlingen aan het einde van de vijfde les antwoord op kunnen geven. 
Deze week hebben ze geleerd hoe ze een sprite van kleur kunnen veranderen, een achtergrond 
kunnen maken en hoe ze in een level geluid kunnen toevoegen.  
Volgende week gaan we verder met het laten bewegen van sprites en animaties.  
Als eindopdracht kunnen de leerlingen kiezen uit het maken van het spel Pong of uit een spooky 
kasteel met Angry Birds figuren! 

 
Promotiefilm Vesterhavet 
De filmopnames zijn afgerond. Er zijn verschillende shots genomen van de verschillende 
activiteiten die dagelijks op school plaatsvinden.  
Het eindresultaat zal een film zijn waarin de school zich presenteert. 
Deze film zal op de website geplaatst worden, zodat nieuw geïnteresseerde ouders een eerste 
impressie krijgen van Vesterhavet. 
 
Coronamaatregelen 
De adviezen en maatregelen zijn weer aangepast. 
Vanaf maandag 11 april 2022 vervalt het dringende advies om na een positieve 
zelftest een testafspraak bij de GGD te plannen. Een zelftest is vanaf dat 
moment voldoende. 
Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer 
per week preventief een zelftest te doen is sinds 15 maart vervallen.  
Wel wordt nog steeds dringend aangeraden om bij klachten een zelftest te doen.  
Zelftesten zijn vanuit school verkrijgbaar. Vraag er naar bij de groepsleerkracht, dan geven we de 
zelftesten mee aan uw zoon/dochter.  
 

Ik wens u een fijn weekend. Lilian Schuurman  
 
 
 


