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Agenda
Maandag 7 maart
Maandag 7 maart
Maandag 7 maart
Donderdag 10 maart
Vrijdag 11 maart
Vrijdag 11 maart
Donderdag 17 maart
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Officiële opening Peuterspeelzaal Vesterhavet
Start actie Hulp voor Oekraïne
Lessen beeldende vorming voor de groepen 1, 2, 3A, 3B, 7 en 8
Lessen beeldende vorming voor de groepen 4, 5, 6, 7, 8
De leerlingen krijgen hun rapport mee
Intekenen voor oudergesprekken
Lessen beeldende vorming voor de groepen 1, 2, 3A, 3B, 4, 5 en 6
6 maart
9 maart
10 maart
11 maart

Muaad
Polina
Anne-Marieke
Svastika
Evy

groep 5
groep 1
groep 3B
groep 2
groep 2

Mededelingen en verslagen
Andere werkzaamheden meester Robert.
Vanaf maandag 7 maart zal meester Robert niet
meer werkzaam zijn op Vesterhavet. Hij zal zijn
werkzaamheden op een andere school voortzetten.
We bedanken meester Robert voor zijn hulp.
Rapport en oudergesprekken.
De leerlingen ontvangen op vrijdag 11 maart hun rapport.
De oudergesprekken zijn gepland in de week van maandag 14 maart.
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag, woensdag of
donderdag. Per groep kan de dag verschillen, dat heeft te maken met
de mogelijkheden van de desbetreffende leerkrachten.
De gesprekken vinden op school plaats. Wilt u liever online geeft u dit dan aan bij de leerkracht.
U kunt vrijdag 11 maart vanaf 15.00 uur via de Parro-app intekenen voor een gesprek.
Start kunstmaand.
Elk schooljaar is de maand maart de Kunstmaand.
De leerlingen werken dan aan een kunstthema. Dit jaar staat het
werken met verschillende technieken centraal.
Elke groep krijgt twee lessen. De kinderen van de groepen 1 en 2
gaan bouwen met hardschuim. De groepen 3 en 4 gaan werken met
Cobra-koppen. Groep 5 en 6 gaan linosnijden en 7/ 8 gaan etsen.
Zorgt u voor oude kleding op de dagen dat uw kind aan de beurt is voor de kunstles?

Hulpactie.
De mensen in Oekraïne hebben
hulp nodig.
En Vesterhavet wil daar aan
bijdragen.
De oorlog zorgt ervoor dat er een
gebrek is aan verschillende
goederen.
We hebben vernomen dat doneren van geld meer mogelijkheden geeft, dan het doneren van
spullen. Samen met de Oudervereniging hebben wij de volgende actie bedacht: Heeft u een lege
plastic fles, wilt u deze dan meegeven aan uw zoon of dochter!
De lege flessen leveren wij bij de supermarkt in.
Wij zorgen er voor dat het totale bedrag aan statiegeld op de juiste plek komt!
De actie loopt vanaf maandag 7 maart. Over de einddatum wordt u nog geïnformeerd.
Praten over wat er gebeurt in de wereld
kan lastig zijn. Uw kind kan hier iets over
opvangen tijdens het spelen met een
vriendje, in de klas, op televisie of op social
media.
Het kan zijn dat uw kind hier vragen over
heeft. Misschien maakt het zich zorgen of
begrijpt niet wat er precies aan de hand is.
Het is heel goed om hierover te praten,
maar hoe pak je dat aan?
De GGD geeft de volgende tips:
Tip 1. Stel vragen: zoals wat heb je gezien
en wat heb je gehoord?
Tip 2. Wees eerlijk
Tip 3. Houd je antwoord kort
Tip 4. Blijf erover praten
Tip 5. Let op het gedrag van je kind
Tip 6. Let op meeluisteren
Meer informatie en uitwerking van bovenstaande tips vindt u op de website van het Nederlands
jeugd Instituut.
Opening peuteropvang Vesterhavet
28 februari was het zover!
Vijftien peuters liepen om 8.00 uur nog onwennig richting het nieuwe lokaal voor
de peuteropvang.
Een feestelijke ballonnenzuil stond bij de ingang klaar om ze te verwelkomen.
Een beetje spannend was het wel, maar al gauw voelden zij zich op hun gemak.
Maandag 7 maart is de officiële opening van Peuteropvang Vesterhavet!
Met een feestelijk tintje zal de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang
Haarlemmermeer en stichting Meer Primair dan officieel worden.
Dit feestelijke moment zal onder schooltijd in het bijzijn van de peuters, de kleuters uit groep 1 en
de bestuurders plaatsvinden.

Letterfeest groepen 3
De leerlingen van de groepen 3 hebben alle letters geleerd en
dat is een feestje waard!
We zijn dit feestelijke moment gestart met een
letterspeurtocht, buiten op de pleinen.
Elke leerling mocht samen met één ouder de speurtocht doen.
Samen gingen zij op zoek naar woorden en letters waarmee zij
vervolgens een zin moesten vormen!
Na de speurtocht hebben de leerlingen een spelletjescircuit in
de klassen gedaan. Er waren allerlei opdrachten waarin
natuurlijk de letters centraal stonden.
Om 12.15 uur hebben we de ochtend feestelijk afgesloten met
‘een rode loper moment’. Een mooi moment waarop we deze
knappe kinderen even in het zonnetje hebben gezet!
Meer foto’s vindt u op de website en de Parro-app.

Coronamaatregelen (herhaling)
De voorjaarsvakantie is voorbij en de versoepelingen die tijdens de laatste
persconferentie zijn afgekondigd, zijn nu van kracht.
We versoepelen, maar er blijven spelregels waar we ons aan houden.
Komende weken geldt:
• Bij een besmetting blijft uw kind 5 dagen binnen. Als uw kind 24 uur
klachtenvrij is, verwelkomen we hem of haar weer graag.
• Leerlingen uit de verschillende klassen gaan weer met elkaar samenwerken en buitenspelen.
Onderwijsondersteunend personeel kan ook weer op meerdere groepen werken.
• De afstandsregel komt te vervallen. Wel blijven we onze handen goed wassen. Onze leerkrachten
zorgen voor een goede ventilatie van het klaslokaal.
En natuurlijk: bij klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis en doen zij een test.
• Het mondkapje verdwijnt uit de schoolgangen.
• Voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 en onderwijspersoneel blijft het dringende advies om twee keer
per week een zelftest te doen. Ook zijn er zelftesten beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de
groepen 1 t/m5. De leerlingen krijgen maandag de zelftesten mee naar huis.
We zijn positief gestemd, maar voorzichtig. Het verwelkomen van ouders in de school vraagt
zorgvuldige interne afstemming. Daarom heeft Meer Primair besloten de schooldeuren voor
ouders tenminste tot 15 maart gesloten te houden.
Individuele gesprekken willen we zoveel mogelijk weer in school houden.
De bestaande regels omtrent het halen en brengen van de leerlingen blijven daarom van
toepassing.
Hopelijk gaan we zo langzaam maar zeker weer terug naar het ‘oude normaal’.
Ik wens u een fijn weekend. Lilian Schuurman

