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Agenda 

Dinsdag 16 jui Afname NIO-toets bij groep 7 
 

 

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

16 juni  
 
17 juni 
 
18 juni 

Virage 
Indy 
Ani 
Nadine 
Alecia 

Groep 4 
Groep 8 
Groep 4 
Groep 8 
Groep 4 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Belangrijke afspraak! 
Ouders mogen nog niet naar binnen om hun zoon/dochter te halen of te brengen.  
We zien dat er veel mensen tegelijk gebruik maken van  
de looproutes tussen Vesterhavet, de Klippehom en Otje. 

Daarom de volgende verzoeken en veranderingen: 
- Aan de kleuterouders van de groepen 1 het verzoek om de leerling niet helemaal naar de 

juf te brengen. Maar aan het begin van het kleuterplein afscheid te nemen. 
- De ouders van groep 2 mogen bij het halen en brengen op het plein en zich langs het hek 

opstellen. Het is niet de bedoeling dat de ouders over het plein naar de andere uitgang 
lopen. Maar het plein weer via de eigen uitgang verlaten. 

- Bij de hekken bij de groepen 3/4 is het, met name bij het ophalen, erg druk.  
Daarom gaan de leerkrachten van de groepen 3 en 4 met de kinderen bij het uitgaan van de 
school buiten het hek staan. Wij vragen u om meer richting de gymzaal te gaan staan.  
Zo ontstaat er meer onderlinge ruimte en overzicht. 

Nogmaals vragen wij u om rekening te houden met de 1½ meter afstand-regel. Dit niet alleen voor 
uw eigen gezondheid , maar ook voor die van de anderen. 
 
Scenario volledige openstelling. 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe met betrekking tot het weren van leerlingen. 
Een leerling mag niet naar school bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 
tijdelijk minder ruiken en proeven en koorts 
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts (boven 38 graden) en/of benauwdheids-
klachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 
We vragen u om telefonisch contact op te nemen met ons als een leerling verkoudheids- of 
ziekteverschijnselen heeft. 
 
Gymles. 
De gymzalen worden door de gemeente weer opengesteld.  
In principe blijven we buiten gymmen, maar bij slecht weer en heel warm kunnen we weer gebruik 



kunnen maken van de zaal.  
Wilt u voor de zekerheid de binnengympen meegeven aan uw zoon of dochter? 
 
Rapporten.  
In de brief over toetsafname, rapporten en oudergesprekken hebben we al aangekondigd dat het 
eindrapport dit schooljaar anders wordt samengesteld. 
Omdat de leerlingen de afgelopen periode voornamelijk thuis hebben 
gewerkt, stellen we een ‘rapport’ samen waarin de ouders, de leerling 
en de leerkracht verslag doen van deze periode. 
Vandaag hebben wij aan uw zoon of dochter het rapportblad voor 
ouders in envelop meegegeven. 
Wilt u het oudergedeelte invullen en volgende week weer in de envelop 
meegeven naar school? 
Op school vullen de leerlingen een leerlingrapport in en doet de leerkracht verslag in het 
leerkrachtgedeelte. Dit wordt samengevoegd tot een thuiswerkrapport.  
De bladen worden in de rapportmap van uw zoon of dochter verzameld.  
Zo hebben de leerlingen een andere vorm van rapportage over de afgelopen periode. 
Zorgt u ervoor dat het rapport komende week op school is? 
De leerlingen ontvangen hun rapport op woensdag 1 juli. 
 

Meer informatie. 
Het RIVM houdt de ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 in de gaten en stelt 
zo nodig adviezen bij. De meest actuele informatie vindt u op de website van het  

                           RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.  
Daarnaast heeft de Rijksoverheid speciaal voor scholen en kinderopvang veel gestelde vragen over 
het coronavirus opgesteld.  
U kunt deze informatie terugvinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang 
 
Bericht vanuit de Oudervereniging 

Beste ouders, 
Sinds 14 maart 2020 is er een hoop veranderd.  
Ook voor de Oudervereniging van Vesterhavet is dit een uitzonderlijke 
situatie waarbij een aantal activiteiten niet konden worden uitgevoerd 
die op ons programma stonden. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld 
Pasen, Sportdag en de avond4daagse. Uiteraard vinden wij dit erg jammer en hopen wij na de 
zomervakantie de jaarplanning voor wat betreft de activiteiten weer volledig (binnen de RIVM 
maatregelen) te kunnen uitvoeren. 
 
Wat betekent dit voor de betaalde ouderbijdrage van het schooljaar 2019-2020. Het door u 
betaalde ouderbijdrage bedrag is verdeeld over alle activiteiten die er binnen Vesterhavet worden 
uitgevoerd. (Boekenbal, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag, Schoolreis, Avond4daagse, Kunstmenu, 
Sportactiviteiten, Verkeer e.d.) 
Een deel van deze activiteiten is door de Coronacrisis komen te vervallen en dit betekent dat we 
deze gelden niet hebben kunnen besteden aan de geplande activiteiten. Ook het eindejaarsfeest 
van dit jaar zal komen te vervallen voor uw en onze veiligheid en wij zullen dan ook het 
gereserveerde ouderbijdrage bedrag besteden aan een klein afscheidscadeautje voor alle kinderen. 
Daarnaast zullen wij van de overige niet besteden commissiegelden, het geld overmaken aan 
school en zullen hier lees- en prentenboeken voor worden aangeschaft voor de groepen 1 tot en 
met 8. Op deze manier komt het bedrag te allen tijde ten goede van uw kind.  
 
Voor wat betreft de komende ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 kunnen wij u melden 
dat het bedrag ongewijzigd zal blijven en wij in oktober weer graag € 62,-- euro zullen incasseren 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang


indien u hiervoor een machtiging heeft afgegeven of u vragen het bedrag over te maken.  
Hierover krijgt u in het nieuwe schooljaar nog een uitgebreide brief van de Oudervereniging.  
Hoe de invulling voor wat betreft alle geplande activiteiten eruit zullen gaan zien is ook voor ons 
nog onduidelijk. Wel weten wij gelet op de richtlijnen van het RIVM dat er een aantal extra kosten 
zullen moeten worden gemaakt als het gaat om invulling van eten en drinken tijdens activiteiten. 
In de begroting van 2020-2021 hebben wij dan ook vanuit uw bijdrage van € 62,-- een klein deel 
gereserveerd voor deze kosten. Dit om te zorgen dat alle activiteiten even feestelijk en zo normaal 
mogelijk kunnen verlopen voor de kinderen.   
 
Wij hopen dan ook dat we na de zomervakantie weer zoveel mogelijk leuke activiteiten kunnen 
invullen zoals we gewend zijn en indien nodig zullen wij deze zoveel mogelijk doorgang laten 
hebben met de op dat moment gestelde regels en eisen vanuit het RIVM. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Voorzitter Oudervereniging 
 

Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman   
 


