Vesterpost 29
1 april 2022
Schooljaar
2021-2022

Agenda
Woensdag 6 april
Donderdag 7 april
Woensdag 13 april

Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Schoolvoetbal jongens groepen 3/4
Jinc-stage groepen 7 en 8
Inloopmoment voor ouders groepen 1 t/m 4 (8.30 uur tot 8.45 uur)
Schoolvoetbal jongens groepen 5/6
2 april
7 april

Eden
Maya
Nicolas

Groep 2
Groep 3A
Groep 7

Mededelingen en verslagen
1 April
Vandaag een dag vol grappen!
Allereerst een berichtje over late levering van wc-papier?
En een schriftelijke gymtoets in groep 8?
Een bijzondere kennistest in groep 5?
Vierkanten ronde vouwblaadjes in groep 7?
Een plantje dat onder de stoel van de juf van groep 1 groeit?
Allemaal grapjes… en deze dag mag het!
Telefoon peuteropvang Vesterhavet.
Peuteropvang Vesterhavet heeft een nieuw eigen telefoonnummer.
Wilt u contact met één van de medewerkers, bel dan: 06-51998008.
De medewerkers zijn dagelijks van 8.00 uur tot 12.30/13.00 uur aanwezig.
Tutorlezen
De leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn deze
week weer gestart met tutorlezen bij de groepen
3 en 4. Tutorlezen wordt ingezet om het
technisch lezen te verbeteren.
Een kind leest samen met zijn of haar tutor.
Uit onderzoek is gebleken dat zowel de tutor, als
het kind dat begeleid wordt, betere technische
leesvaardigheden krijgen en vloeiender lezen dan
kinderen die enkel klassikale instructie krijgen.
Maar wat zeker zo belangrijk is, is dat de kinderen
weer plezier hebben in het oefenen.

Ze mogen oefenen met oudere kinderen en genieten van de
extra aandacht die ze krijgen. Het tutorlezen is een onderdeel
van leesbevordering: het heeft een positief effect op de
leesmotivatie.
Voordat we beginnen met het tutorlezen, krijgen de tutoren
uitleg over het begeleiden van de kinderen.
Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de kinderen weten dat ze
hun tutorleerling de tijd moeten geven en niet direct moeten
voorzeggen. Het tutor-lezen vindt twee keer per week plaats.
Week van het leesplezier!
Afgelopen week hebben de groepen 4,7 en 8 meegedaan aan de Week
van het leesplezier. Elke dag mochten zij een doosje open maken,
waarin een voorwerp zat. Dit activeerde de voorkennis, riep vragen op
en maakte de leerlingen enthousiast en nieuwsgierig. Het voorwerp
stond centraal bij verschillende teksten, filmpjes en opdrachten. Elke
dag was er een ander voorwerp wat samenhing met een bepaald
thema. Wij hebben boeken aangeschaft die aansluiten bij de verschillende thema’s, zodat de
leerlingen het thema konden ervaren door middel van verschillende soorten verhalen. Na de week
van het leesplezier gaan de boeken de mediatheek in, waar de leerlingen ervan kunnen blijven
genieten.
Volgende week zullen de groepen 5 en 6 starten met de week van het leesplezier.
De groepen 1,2 en 3 doen op hun eigen manier mee aan de week van het leesplezier. De leerlingen
van de groepen 3 gaan namelijk volgende week op bezoek bij groep 1 en 2 en gaan daar aan kleine
groepjes voorlezen. Zo ervaren zij ook hoe het is om aan iemand voor te lezen en leren ze waar ze
op moeten letten. En natuurlijk het belangrijkste; ze hebben er plezier in!
Nieuwe visjes.
Enige tijd geleden heb ik melding gemaakt van de vele guppies die we
hadden in ons aquarium. Het werden er te veel en er was weinig ruimte
voor de andere vissen.
De guppies zijn inmiddels verhuisd naar nieuwe woonplekjes.
Zo ontstond er in ons aquarium weer ruimte voor 8 nieuwe bewoners!
Acht mooie mollies, in allerlei kleurtjes, zwemmen in het aquarium.
Deze visjes hebben we gekregen van een ouder… dank je wel!
Paasfeest én Ramadan
Op donderdag 14 april vieren wij het paasfeest. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag.
Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn
kruisiging. Bij katholieke christenen is Pasen ook het eind van de vastenperiode die begon na
Carnaval. In Nederland kom je dit niet meer zoveel tegen.
De viering van het Paasfeest valt ook in de periode van Ramadan (2 april-1 mei).
Het is een speciale maand voor islamieten, waarin tussen schemer voor zonsopkomst en
zonsondergang gevast wordt. "Ramadan" wordt daarom ook wel de "vastenmaand" van de
moslims genoemd.
Een vraag aan de ouders van de kinderen die meedoen aan de Ramadan. Wilt u bij de
groepsleerkracht aangeven of uw zoon/dochter hieraan meedoet, dan kunnen we hier rekening
mee houden bij de Paaslunch. Alvast bedankt.
Theoretisch verkeersexamen groep 7 (29 maart)
Alle leerlingen van groep 7 hebben het theoretisch verkeerexamen gehaald.
De volgende stap is het praktisch fietsexamen. Deze datum volgt nog.

Createrhavet
Woensdag 30 maart wat het weer mogelijk, een Createrhavet met elkaar in de grote hal!
De groepen 1 en 2 hadden het, vanwege de coronamaatregelen nog niet eerder meegemaakt.
Dus begonnen we met het aanleren van het tussenliedje… “Wat nou weer, kijk mij eens, nou jij
weer…”. Tijdens dit liedje wisselen de groepen van het podium.

Daarna startte groep 2 deze voorstelling met het liedje “Als je vriendjes bent..”. Een lied dat aan
sluit bij KiVa.
Daarna was het de beurt aan groep 3B. Zij hebben alle letters en kernwoorden geleerd. Met het
lied’ Wij leren lezen in groep 3’hebben zij dat ons laten zien.
Toen was het beurt aan meester Rob. Hij heeft ons het lente liedje Er is een kuikentje geboren op
de boerderij aangeleerd.
Createrhavet werd afgerond met de nieuwsuitzending Zeven Vandaag verzorgd door groep 7.
De verschillende nieuwsitems werden met behulp van leuke filmpjes en goede interviews aan ons
meegedeeld. De eindtune van de nieuwsuitzending werd op de piano gespeeld door Francisco.
Juf Marijke bedankt voor de presentatie, meester Rob bedankt voor de muzikale begeleiding!

Filmopnames
Gisteren zijn de eerste opnames gemaakt voor een introductiefilm over
Vesterhavet. Er worden korte filmshots gemaakt van de verschillende
activiteiten die dagelijks op school plaatsvinden.
Het filmpje zal op de website geplaatst worden en geeft een impressie van
onze school aan geïnteresseerde ouders.
Volgende week donderdag worden de laatste beelden geschoten.
Hackshield groep 5
Internetten is heel leuk, maar brengt ook gevaren met zich mee.
Om kinderen zich daarop voor te bereiden worden er jaarlijks vier lessen gegeven door juf Esther
en meester Niels. Zij doen dit met behulp van de lessenserie Hackshield.

Hackshield is een door de gemeente ontwikkeld programma om kinderen te leren omgaan met
accountbeveiliging, veilig internetten en phishing mails.
Phishing is een steeds vaker voorkomende vorm van online criminaliteit, waardoor er via nepmails
gevist wordt naar belangrijke (bank)gegevens.
De kinderen van groep 5 hebben inmiddels hun diploma gekregen en kunnen u er vast meer over
vertellen!

Digitale Geletterdheid en onze website
Ook via onze website willen wij graag laten zien wat wij met de klassen doen op het gebied van
digitale geletterdheid.
Inmiddels zijn de lessen voor groepen 1 en 3 t/m 6 afgerond. De komende maanden staat er nog
een mooie robotica les op het programma voor groep 2 en gaan de kinderen van groep 7 en groep
8 leren programmeren met behulp van het programma Scratch.
Het tabblad digitale geletterdheid op onze website is te vinden via ons onderwijs ->digitale
geletterdheid.
Schoolvoetbal meisjes 3/4 en jongens 7/8
Onze leerlingen hebben met veel enthousiasme de wedstrijden gespeeld.
Niet altijd met winst afgerond, maar … meedoen is belangrijker dan winnen!
Ik wens u een fijn weekend. Lilian Schuurman

