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Schooljaar
2021-2022

Agenda
Woensdag 13 oktober
Woensdag 13 oktober
Donderdag 14 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 18 oktober
t/m vrijdag 22 oktober
Donderdag 28 oktober
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Createrhavet (onder schooltijd)
Vergadering Oudervereniging
Boekenbal!
Studiedag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn vrij.
Herfstvakantie
Inloopochtend groepen 1 tot en met 8 (van 8.30 uur tot 8.45 uur)
9 oktober
14 oktober

Saar
Liam
Christina

groep 4
groep 4
groep 8

Mededelingen en verslagen
Studiedag vrijdag 15 oktober. Aanstaande vrijdag is er een studiedag voor
de leerkrachten. De leerlingen zijn die dag vrij. Aansluitend is het herfstvakantie.
Boekenbal (herhaling)
De Kinderboekenweek sluiten wij af met het boekenbal, dat zal plaatsvinden op donderdag
14 oktober. Ook dan mogen de kinderen verkleed komen.
Voor het mooiste/origineelste kostuum is er zelfs een prijsje te winnen…
De tijden van het Boekenbal:
17.00 uur tot 17.45 uur = groep 1 en 2
18.00 uur tot 18.45 uur = groep 3 en 4
19.00 uur tot 19.45 uur = groep 5 en 6
20.00 uur tot 20.45 uur = groep 7 en 8
Meer informatie krijgt u volgende week via de Parro-app.
Opening Kinderboekenweek.
Een brandweerman, een timmervrouw, een verpleegster, een astronaut,
een kok of een agent?
Je kan worden, wat je wil! Dat is het thema van dit jaar.
Wat fijn dat we weer met elkaar de opening van de Kinderboekenweek
konden doen.
We zijn gestart met het lied: ‘Wat wil ik later worden?’ Alle beroepen zijn
uitgebeeld door de teamleden. Maar… is held ook een beroep?
De ‘held’ koos voor het beroep van dokter!
Daarna zijn er uit elke klas twee leerlingen naar voren gekomen die
verteld hebben over wat zij willen worden. Wat een mooie beroepen
hebben zij voor ogen!

Tot slot heeft juf Carolien het prentenboek ‘Dromer’ voorgelezen.
Mark Janssen heeft het prentenboek Dromer geschreven en geïllustreerd voor de Kinderboekenweek 2021. Het boek gaat over het jongetje Aron. Hij weet nog niet wat hij later wil worden en
bespreekt zijn vraag met papa als ze samen in de auto zitten. Papa zet de auto stil en ze gaan
samen een stukje lopen. Tijdens de wandeling bespreken ze welke mogelijkheden er zijn.
Laten we niet vergeten te dromen over de mogelijkheden die we misschien wel hebben….
We hebben de Kinderboekenweek geopend!
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en
heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. De komende
week vinden er in de klassen nog diverse activiteiten plaats om het lezen van boeken te stimuleren.

Inloggen op het afgeschermde foto-gedeelte.
Helaas was het de afgelopen weken niet mogelijk om in te loggen op het afgeschermde gedeelte
van de website, het gedeelte waar de foto’s van de verschillende activiteiten geplaatst worden.
De website-bouwer is bezig de storing op te lossen. U ontvangt bericht zodra dit is verholpen is.
Versoepelingen Corona-afspraken.
In de vorige Vesterpost heb ik u geïnformeerd over het aanpassen van de afspraken omtrent
ouders in de school nu de Corona-afspraken landelijk versoepeld zijn.
Nu het weer kan, willen we ouders weer de gelegenheid geven om een kijkje in de klas te nemen.

Ik heb u ook gemeld dat we de ervaringen die we hebben opgedaan met het zelfstandig naar
binnen gaan van de leerlingen, mee zouden nemen in onze nieuwe afspraken.
Ook de richtlijnen van stichting Meer Primair waren richtinggevend voor de afspraken.
Na de herfstvakantie gaan we de volgende afspraken invoeren:
- Maandelijks is er een inloopmoment voor de ouders van de groepen 1 tot en met 4.
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
elke ouder in de gelegenheid is om een keer te komen kijken.
- Voor de ouders van de groepen 5 t/m 8 zijn er drie inloopmomenten per jaar.
Het eerste inloopmoment voor alle groepen is op donderdag 28 oktober.
De overige data worden komende week in de jaarplanning gezet. (zie website en Vesterpost)
- Ouders van een nieuwe leerling in groep 1 mag wel mee naar binnen op de dag dat de leerling
start.
- Verder blijven de afspraken voor het brengen en halen van uw zoon/dochter zoals ze nu zijn.
PS. Uiteraard bent u na schooltijd van harte welkom om even een kijkje in de klas te komen nemen.
WIEF?!
Wijzer in executieve functies heeft een lijst
gemaakt met spelletjes die u thuis kunt spelen met
uw zoon/dochter waarbij de ontwikkeling van de
executieve functies geoefend worden.
Executieve functies zijn al die regelfuncties van
de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren
van doelgericht en aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een
controlerende en aansturende functie.
Op school stellen we de executieve functies centraal met behulp van ‘De Boot’.
De verschillende onderdelen van de boot staan voor een functie:
• Anker (inhibitie): heb je nodig om te remmen/je te richten. Je hebt je anker nodig om te stoppen
met waar je mee bezig bent en je aandacht bijvoorbeeld bij de uitleg van de juf te houden. Maar
ook om eerst na te denken en daarna pas aan het werk te gaan.
• Kompas (plannen en organiseren): plan maken hoe je gaat varen en welke spullen je nodig hebt
onderweg. Je hebt je kompas nodig om te bedenken hoe je de taak gaat aanpakken en welke
spullen je nodig hebt.
• Landkaart (werkgeheugen): om te onthouden welke route je vaart.
Je hebt je landkaart nodig om te bedenken wat je al over een onderwerp weet en om nieuwe
informatie te onthouden (bijvoorbeeld welke opdrachten je moet maken van de juf/meester,
tussenantwoorden enz.).
• Schroef (taakinitiatie): de boot in beweging brengen en laten varen.
Je hebt je schroef nodig om te kunnen starten aan je taak en door te kunnen werken; niet te snel
en niet te langzaam, je schroef draait in het juiste tempo.
• Toerenteller (emotieregulatie): zorgen dat de motor niet te warm of te koud wordt.
Je hebt je toerenteller nodig om goed met je emoties/gevoelens om te kunnen gaan, zodat je
bijvoorbeeld niet te boos of verdrietig wordt om een taak verder te kunnen maken.
• Roer (flexibiliteit): kunnen sturen en bijsturen als er iets op je route komt.
Je hebt je roer nodig om je plan aan te kunnen passen als iets ander gaat, dan dat je dacht of
gewend bent.
• Kapiteinspet (metacognitie en zelfmonitoring): nadenken over hoe de reis is gegaan
Je hebt je kapiteinspet nodig om na te denken over hoe je de taak hebt aangepakt en wat er goed
ging en wat je een volgende keer anders gaat doen.
Als laatste is er ook nog de kijker. De kijker is voor de leerkracht om te kijken hoe de leerlingen het
doen tijdens het spelen van de spelletjes of bij het werk op school.

De afgelopen weken stond er telkens één onderdeel van de boot centraal. Misschien kan uw kind
er thuis wel iets over vertellen?
De leerlingen worden zich steeds meer bewust van hun functioneren en hoe zij daar zelf invloed op
uit kunnen oefenen. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten.
Thuis kunt u deze ontwikkeling o.a. stimuleren met behulp van het spelen van diverse spelletjes.
Als bijlage bij deze Vesterpost ontvangt u een lijst met spelmogelijkheden.
Misschien een idee voor de herfstvakantie of als cadeau idee voor Sinterklaas of kerst.
Een boek! (herhaling)
Tijdens de Kinderboekenweek worden de nieuwe
kinderboeken gepresenteerd!
Maar ook in de eerder verschenen boeken staan
mooie verhalen.
Naast dat het leuk is om een boek te kopen en te
lezen, kunnen ouders en kinderen ook dit jaar, door
het kopen van een boek, weer een bijdrage leveren
aan de boekencollectie van school.
Voor elk verkocht kinderboek houdt boekhandel
Stevens 20% van het aankoopbedrag apart voor onze
schoolbieb!
Hoe gaat het in zijn werk:
1. Koop een kinderboek van 6 oktober t/m 17 oktober 2021
2. Lat het bonnetje achter bij Stevens (zij hebben een speciaal laatje voor elke school)
3. Na de Kinderboekenweek tellen zij alle kassabonnen op
4. De school krijgt dan een waardebon die je in 2021 kunt gebruiken voor de schoolbieb

Naschoolse activiteit De Ontdekkingsreis. (herhaling)
Dinsdag 28 september heeft Joey Kugelmann van WDO-movies in de
groepen 4 tot en met 7 uitleg gegeven over de mogelijkheid om deel te
nemen aan de naschoolse workshopserie Film maken.
De leerlingen van de huidige groepen 4 t/m 7 kunnen zich, vanwege de vele
aanmeldingen, inschrijven voor de serie die start in september 2022. Dus pas
begin volgend schooljaar. In de uitgedeelde brochure staat de aanmeldingsprocedure vermeld.
Meer informatie vindt u op de website: www.wdoic.nl (onder het kopje Klippeholm/Vesterhavet
groep 2)
Heeft uw zoon/dochter interesse reageer dan snel, want vol is vol.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

