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Schooljaar 
2020-2021 

 

 

Agenda 

Vrijdag 23 april 
Maandag 26 april t/m  
vrijdag 7 mei 
vanaf maandag 10 mei 

Koningsspelen 
Meivakantie 
 
Weer terug naar normale schooltijden (8.30 uur tot 14.30 uur) 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd 
en  

een fijne dag! 

17 april 
21 april 
 

Finn 
Chris 

Groep 5 
Groep 8 
 

  

Mededelingen en verslagen 

 
Kindje geboren! 
Donderdag 8 april is juf Frederique bevallen van een prachtige zoon. 
Hij heet Beer.  
Het gaat goed met Beer en juf Frederique.  
Na de meivakantie komt juf Frederique met Beer een keertje langs en 
kunnen we hem bewonderen. 
 
 

Koningsspelen vrijdag 23 april! 
Volgende week vieren we op Vesterhavet Koningsspelen! 
Een dag waar er wordt gesport, gespeeld, gelachen en gedanst!  
Wij hebben een programma gemaakt, waarin de groepen niet worden 
gemengd, dus volledig Corona proof. 
Het is natuurlijk niet zo, maar het lijkt volgende week op een normale 
schooldag, dus de dag duurt dan van 08.30 uur - 14.00 uur en de pauze 
hapjes en de lunch moeten gewoon vanuit thuis worden meegegeven.    
Wat nog even belangrijk is, is dat de leerlingen alleen een gymtas met gymschoenen mee hoeven 
te nemen. Qua kleding mogen de leerlingen in oranje komen!  
En graag gemakkelijke kleding waarin zij goed kunnen bewegen.  
Wij hebben er enorm veel zin in! 
 

Openingstijden  
Na de meivakantie, vanaf maandag 10 mei, gaan we terug naar de normale 
schooltijden. 
Dat betekent maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur. 
Op woensdag zijn de kinderen op school van 8.30 uur tot 12.15 uur. 

Ook gaan de gesplitste groepen 7 en 8 weer terug in één klaslokaal.  
Groep 6 gaat ook weer terug naar het eigen lokaal.  



Juf Marijke en juf Tessa worden dan niet meer ingezet als ondersteuning bij de groepen 7 en 8, 
maar kunnen zich richten op de extra begeleiding van leerlingen. 
Zolang er nog geen verdere versoepelingen zijn, blijven de groepen met hun leerkrachten nog in 
hun eigen ‘bubbel’. De groepen blijven apart in de school en tijdens het buiten spelen.  
 

Cito en Corona 
2020-2021 is een schooljaar waarbij wij met elkaar voor uitdagingen zijn 
komen te staan wat betreft onderwijs op afstand en fysiek onderwijs met de 
nodige coronamaatregelen. 
We hebben keuzes moeten maken om ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk 
aan te passen aan de wensen en behoeften van onze leerlingen, ouders en 
leerkrachten.  

We hebben u als ouders zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op  
Vesterhavet wat betreft deze keuzes.  
De keuzes die wij hebben gemaakt waren voor de meeste gezinnen passend, maar wij zijn ons er 
zeker van bewust dat wij niet iedereen het aanbod hebben gegeven waar men op had gehoopt of 
had verwacht. 
Wij hebben de keuzes weloverwogen gemaakt. Met als doel de leerlingen goed in beeld te houden, 
de druk op het gezin zo minimaal mogelijk te houden en onderlinge verschillen in de klas te 
beperken. 
 
In het nieuws en de media zijn er verschillende signalen dat er sprake is van Corona achterstanden. 
Als team vinden wij deze uitspraken voorbarig. De kinderen zijn minder naar school gegaan en er 
zijn gezinssituaties waar de omstandigheden niet ideaal waren. De ontwikkeling verloopt anders 
dan in voorgaande jaren. Dat kunnen we niet ontkennen en is een feit. 
Maar wij kijken terug op een waardevolle periode, die de leerlingen en de leerkrachten op andere 
gebieden heeft laten groeien. 
Wie had verwacht dat we met elkaar zoveel stappen zouden maken wat betreft ICT-onderwijs?  
Wie had kunnen verwachten dat kinderen zoveel stappen zouden maken op het gebied van 
zelfstandigheid? Dat zijn zeer waardevolle vaardigheden voor nu én de toekomst. 
 
Ondertussen hebben we een meetmoment van de Cito gehad voor de groepen 3-8.  
En wij kunnen u vertellen wat wij tevreden zijn over de resultaten.  
Ondanks de Coronaperiode zien wij dat de individuele leerling zich in de meeste gevallen op 
zijn/haar eigen niveau goed heeft ontwikkeld heeft. Als we kijken naar de groepen, zien we dat er 
niet heel grote verschillen tussen de leerlingen onderling zijn ontstaan. Hierdoor hebben wij het 
aanbod in de klas niet veel hoeven te veranderen t.o.v. het aanbod vóór de schoolsluiting.  
Voor de leerlingen is het fijn dat na een onrustige periode van thuisonderwijs, het vertrouwde 
onderwijs weer is opgepakt.  
Nogmaals willen wij u bedanken voor uw flexibiliteit, vertrouwen en inzet tijdens de 
lockdownperiode. Samen hebben we het voor elkaar gekregen! 
 

Coronamaatregelen 
Binnenkort is het meivakantie… 
Voor alle landen geldt op dit ogenblik een rood of oranje reisadvies van de 
rijksoverheid. Dit betekent dat reizen naar het buitenland wordt afgeraden. 
Het advies is: blijf zoveel mogelijk thuis of in Nederland.  
Kinderen die toch naar het buitenland reizen, moeten bij terugkomst tien 
dagen in quarantaine. Zo voorkomen we extra besmettingen in de klas. 

De gezamenlijke schoolbesturen van de Haarlemmermeer hebben de afspraak gemaakt dat hun 
scholen geen thuisonderwijs verzorgen aan kinderen van gezinnen die terugkomen van vakantie  
uit een land met een oranje of rood reisadvies.  



In een brief van ons bestuur, stichting Meer Primair, is dit besluit toegelicht.  
Deze brief heeft u gisteren per mail ontvangen. 
 
JINC-stage groepen 7 en 8 
Jinc is een organisatie die in samenwerking met bedrijven 
jongeren laat kennismaken met verschillende beroeps-
groepen. Door middel van korte bezoeken aan de 
verschillende bedrijven, bliksemstages, maken zij kennis 
met de verschillende bedrijfstakken.  
Op school worden de ervaringen verder uitgewisseld.  
Jinc heeft als slogan: “Jinc ervaren hoe het werkt”. 
Omdat we dit schooljaar de verschillende bedrijven niet 
kunnen bezoeken, wordt de JINC-stage op school 
uitgevoerd. 
Leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben online gesproken 
met een recruter van Zorg en Zekerheid. In het kader van 
gezondheid hebben de leerlingen zich aan haar voorgesteld 
als ‘vrolijke veldsla, energieke erwt en lieve lenteui’. 
Vervolgens hebben zij vragen gesteld, een filmpje over de 
beroepen bij Zorg en Zekerheid bekeken en een 
bijbehorende bingo gespeeld.  

  
 
Lessen Hackshield 
Juf Esther en meester Niels zijn volop bezig met het geven 
van de lessen Hackshield aan de groepen 6 en 7.  
De kinderen leerden de afgelopen weken van alles over 
phishing, dataleks en over veilig internetten.  
Hoe maak je bijvoorbeeld een veilig wachtwoord aan en  
hoe zorg je er nog meer voor dat je hackers buiten de deur 
houdt? Een actueel onderwerp dat goed aansluit bij de 
leerlijn Mediawijsheid. Steeds meer leerlingen zijn ook al 
begonnen met het programmeergedeelte.  
Ze bouwen hun eigen Hackshield level en kunnen 
medeleerlingen deze laten uitspelen.  
Enorm zinvol en wat knap dat onze leerlingen dit al kunnen! 
De lessen worden na de meivakantie afgesloten met een 
diploma.  
 



  
Stamkaarten 
Enige tijd geleden heeft uw zoon/dochter een stamkaart ontvangen met daarop de persoonlijke 
gegevens. Wilt u, als u dit nog niet gedaan heeft, de stamkaart controleren en weer meegeven  
naar school. Zo krijgen wij de gegevens voor de administratie weer up-to-date. 
 
 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  
 
 


