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Agenda 

Maandag 16 maart tot 
en vrijdag 8 mei 
Maandag 11 mei 

Meivakantie 
 
Vesterhavet gaat weer gedeeltelijk open! 

 

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

24 april 
2 mei 
4 mei 
6 mei 
7 mei 
8 mei 
 
11 mei 
15 mei 

Mila 
Imran 
Pieter 
Soufyan 
Milan V. 
Matthijs 
Finn 
Mart 
Wilco 

Groep 1A 
Groep 2 
Groep 7 
Groep 7 
Groep 7 
Groep 7 
Groep 1A 
Groep 7 
Groep 1A 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Lieve kinderen en ouders van de Vesterhavet.  
Wij gaan weer gedeeltelijk open! 
Vandaag  heeft u een brief ontvangen van het bestuur over de 
gedeeltelijke openstelling van de basisscholen. 
Ook heeft u vanuit Vesterhavet een brief ontvangen over de 
organisatie van deze periode. 
Er is een plan van aanpak opgesteld waardoor het mogelijk is 
dat de kinderen twee dagen in de week onderwijs op school 
volgen. De dagen dat de kinderen niet op school zijn werken zij 

thuis aan de weekplanning. 
De woensdag wordt door de leerkracht ingevuld met individuele begeleiding van leerlingen of 
begeleiding in kleine groepjes. De leerkracht zal daarvoor leerlingen uitnodigen op school of via 
TEAMS. Op deze manier hebben alle leerlingen, verdeeld over de week, twee hele dagen les van 

hun eigen leerkrachten.  
  
Elke groep wordt ingedeeld in 2 shifts. Per shift zijn er maximaal 15 leerlingen.  
Broertjes/zusjes zullen wij in dezelfde shifts op school laten komen. 
De verdeling van de leerlingen in de shifts vindt u in de bijlage bij de brief. 
Deze indeling is definitief. Het is niet mogelijk om van shift te ruilen. 
 
Verdeling van de shifts 
Shift 1  maandag en donderdag                         8.30 uur tot 14.30 uur 
Shift 2             dinsdag en vrijdag                8.30 uur tot 14.30 uur 



Afspraken 
Ouder/verzorger mag niet op het schoolplein of in de school komen. 
Vanwege spreiding zijn er verschillende entrees en verzamelplekken voor de leerlingen: 

Leerlingen groep 1/2: via het hek bij Otje en dan naar het middenbouwplein 

Leerlingen groep 3/4: via het hek bij de gymzaal en dan op middenbouwplein 
Leerlingen groep 5/6: via het hek bij de grote parkeerplaats en dan op het bovenbouwplein 
(kant van de hoofdingang) 
Leerlingen groep 7/8: via het hek bij de kleine parkeerplaats en dan op het bovenbouwplein 
(kant van groep 8) 
De schooltijden van de Klippeholm en Vesterhavet zijn niet gelijk. We verwachten dan ook 
dat de toestroom soepel kan verlopen. Wilt u wel onderling rekening houden met de 1 ½ 
meter afstand regel? 

De leerkrachten staan om 8.20 uur op het plein om de leerlingen te verzamelen en nemen de 
leerlingen om 8.30 uur mee naar binnen. 
Na 8.30 uur kunt u uw dochter of zoon via de hoofdingang de school in laten gaan. 
 
Het is belangrijk dat de leerlingen hun boeken en schriften meenemen op de dag dat zij naar school 
gaan.  
De leerlingen hebben één keer per week gym van juf Lieselotte. De gymlessen worden buiten 
gegeven, omdat de gymzalen nog niet opengesteld worden door de gemeente. 
Bij slecht weer wijken wij uit naar het speellokaal. 
De kinderen mogen alleen meedoen als zij sportschoenen dragen. 
 
Buitenschoolse Opvang 
BSO biedt naschoolse opvang op de dagen dat de leerlingen de school bezoeken. Dat betekent dat 
als de leerling een thuiswerkdag heeft er geen gebruik gemaakt kan worden van de BSO. 
De BSO-organisaties hebben de shift-lijsten ontvangen. Het is aan de ouders om met de BSO 
contact op te nemen als er vragen of mededelingen zijn. 
 
Opvang leerlingen 

De leerlingen waarvan hun ouder(s)/verzorger(s) in de vitale/cruciale beroepen werken worden 
opgevangen zoals we dit vanaf 16 maart al doen. Wij vragen u om hier alleen een beroep op te 
doen als het echt noodzakelijk is. De kinderen worden dan opgevangen in een aparte groep. 
Als u hier gebruik van wilt maken, wordt u verzocht om uw zoon of dochter opnieuw per week aan 
te melden bij Lilian Schuurman.  
Dit geldt ook als u voor de meivakantie van deze opvangmogelijkheid gebruik heeft gemaakt. 
 

 
Maar nu eerst de meivakantie. 
Twee weken even geen thuiswerken. 
Wel vindt u op onze website DigiVester regelmatig leuke ideeën om te doen met de kinderen. 
Wij vinden het fijn om alle kinderen weer op maandag 11 mei of dinsdag 12 mei te zien. 
 

Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman   


