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Agenda
Maandag 31 januari
Maandag 31 januari
Woensdag 2 februari
Donderdag 3 februari
Vrijdag 4 februari

Hiep hiep hoera!

Vervolg afname van de middentoetsen van Cito.
Keyboardles groepen 7 en 8
Geen inloopmoment voor ouders van de groepen 1 t/m 8
Adviesgesprekken VO voor ouders/leerlingen groep 8.
De leerlingen van groep 8 zijn deze dag vrij.
Scratchlessen voor de leerlingen van de groepen 3 en 4.

29 januari
31 januari

Yagmur
Skyler

groep 3A
groep 2

Gefeliciteerd en
een fijne dag!
Mededelingen en verslagen
Belangrijk!
- Inloopmoment woensdag 2 februari: Helaas mogen er nog geen ouders
de school in en moeten we het geplande inloopmoment annuleren.
- Adviesgesprekken groep 8: donderdag 3 februari hebben de leerlingen van
groep 8 met hun ouders het adviesgesprek. Tijdens dat gesprek ontvangen zij
het advies dat school geeft voor vervolgonderwijs.
- Studiedag voor de leerkrachten op woensdag 9 februari: de leerlingen zijn die dag vrij.
Een mooi bericht…
Juf Gina is zwanger en zal half mei bevallen van haar derde
kindje!
Ouders van groep 3A worden binnenkort ingelicht over haar
verlofperiode en de vervanging.
Corona
Afgelopen maandag was het zover, groep 4 moest vanwege meer dan drie positief
geteste leerlingen in quarantaine.
Vesterhavet is lang gespaard gebleven, maar helaas… ontkwamen we er nu niet
meer aan.
Er is contact geweest met de GGD en de informatie over de quarantaineperiode,
het testen, thuisonderwijs en weer naar school gaan is met de ouders gedeeld.
In de afgelopen week zijn er ook in de andere groepen leerlingen positief getest. Via de Parro-app
wordt u, als het speelt in de klas van uw zoon/dochter, daarvan op de hoogte gebracht.
Wilt u zelf de onderstaande afspraken naleven?

Afgelopen dinsdagavond is tijdens de persconferentie de nieuwe maatregelen gemeld.
Dit betekent dat:
- Kinderen hoeven niet meer thuis te blijven als een gezinslid corona heeft, mits zij geen
klachten hebben. Het dringend verzoek geldt dagelijks een zelftest te doen als ze in contact
zijn geweest met een besmet persoon.
- Het is niet meer nodig om een hele groep naar huis te sturen als drie of meer kinderen zijn
besmet. Leerlingen met klachten blijven thuis!
Hoe het de komende tijd zal gaan met de besmettingen weten we nog niet. Maar het is wel
belangrijk dat we zicht houden op de situatie in de diverse groepen.
Dit kunnen we doen door bijvoorbeeld in het weekend voor de zekerheid een zelftest af te nemen
bij de leerlingen.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben afgelopen week weer zelftesten ontvangen vanuit
het Rijk.
Verder vraag ik u om uw zoon/dochter thuis te houden als hij/zij corona-gerelateerde klachten
heeft en ons op de hoogte te houden over het verloop.
Alvast bedankt.
Creamoment.
Afgelopen woensdag hebben alle groepen tijdens het creamoment gewerkt aan het thema Winter.
Dit thema is op verschillende creatieve manieren uitgewerkt.
En de resultaten… kijkt u zelf maar naar het werk van leerlingen uit groep 3A, 3B, 6 en 7.

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

