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Agenda 

Maandag 16 maart tot 
en vrijdag 8 mei 

Vesterhavet is gesloten! 
 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

18 april 
21 april 
24 april 

Justin 
Chris 
Mila 

Groep 8 
Groep 7 
Groep 1A 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Lieve kinderen en ouders van de Vesterhavet. Wij missen jullie enorm! Jullie zijn goed bezig!  
Volgende week dinsdag wordt er vanuit de overheid bepaald of de sluiting van de scholen verlengd 
of (gedeeltelijk) opgeheven wordt. U wordt daar vervolgens over geinformeerd. 
Vandaag heeft u een mail gehad van Niels Boersma (ICT-coordinator) over de inzet van TEAMS. 
 

Bereikbaarheid van de leerkrachten. 
Om teleurstellingen te voorkomen hebben we de afspraak gemaakt dat de 
leerkrachten van 8.30 uur tot 14.30 uur per mail en telefonisch bereikbaar zijn. 
Voor en na deze tijd kunt u natuurlijk wel een vraag of berichtje sturen, u krijgt dan 
antwoord binnen de schooltijden. 

Van maandag tot en met vrijdag is de school van 8.30 uur tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar. 
PS. Wist u dat er op de website Digivester dagelijks een Grey of the Day wordt geplaatst.  
Een microles van 5 tot 10 minuten over een bepaald onderwerp.  
Een leuk en leerzaam tussendoortje! 
 
Medezeggenschapsraad (voorzitter: Jeroen Tjepkema) 
De medezeggenschapsraad (MR) van Vesterhavet is 16 april (virtueel) bij 
elkaar geweest om de lopende schoolzaken te bespreken. Uiteraard stond de 
vergadering in het teken van hoe onze school omgaat met het coronavirus.  
De manier waarop bestuur en met name de leerkrachten omgaan met het 
noodgedwongen thuisonderwijs kon op veel respect rekenen. De MR realiseert zich dat we voor 
een enorme opgave staan waar niemand ervaring mee heeft. Desondanks zien we dat alle 
mogelijkheden uit de kast gehaald worden om de leerlingen (en hun ouders) zo goed mogelijk te 
ondersteunen. De MR sprak zijn complimenten uit voor de optuiging van de extra tijdelijke 
website Digivester (iets wat behoorlijk uniek is onder basisscholen). Ook het invoeren van het 
werken met MS Teams vindt de MR een goede ontwikkeling. Hierdoor blijven leerlingen zowel met 
elkaar als met hun leerkracht verbonden. Het op een geleidelijke manier inzetten van IT-
mogelijkheden is ook een goede zaak. Door niet meteen alles uit de kast te halen, maar stap voor 
stap ouders en leerlingen mee te nemen in alle toepassingen, zorgt ervoor dat zo min mogelijk 
gezinnen de boot missen. 

Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman   


