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Nieuwsbrief (extra): december 2014
Agenda
19 december
19 december

Extra nieuwsbrief komt uit
12.15 uur: start kerstvakantie (t/m 4 januari 2015)

Vooruitblik
5 januari
8 januari
13 januari
22 januari
29 januari

Einde kerstvakantie, weer naar school
Oud papier
Start keuzevakken blok 2
Lessencarrousel Dollard College groep 8
Eerste digitale nieuwsbrief wordt verstuurd

Laatste nieuwsbrief op papier
Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven hebt kunnen lezen gaan wij vanaf januari
2015 starten met het digitaal verzenden van onze nieuwsbrief. De kopieerkosten
gaan hierdoor aanzienlijk omlaag waardoor we met dat geld weer een hoop andere
leuke dingen kunnen doen. De eerste digitale nieuwsbrief zal donderdag 29
januari 2015 verstuurd worden. Mocht u deze om wat voor reden dan ook niet
ontvangen, zou u ons dat zo snel mogelijk willen laten weten? Dit kan door te
mailen naar: g.blaauw@sooog.nl. Uiteraard kunt u het ook doorgeven aan de
leerkracht(en) van uw kind(eren).
Vrijwillige ouderbijdrage
Helaas heeft nog steeds niet iedereen de jaarlijkse ouderbijdrage betaald. Mocht dat in uw geval
nog niet zijn gebeurd, zou u dan alsnog € 17,50 per kind willen overmaken of contant geven aan
de leerkracht? Het geld komt geheel ten goede aan activiteiten en vieringen voor de kinderen.
Alvast bedankt.
Muzieklessen in groep 5 en 6
Een update van muziekdocent Maria Ciza:
Sinds de zomervakantie krijgen de groepen 5 en 6 weer muziekles van mij (Maria Ciza), een
initiatief van de Stichting Muzikaal Pekela. Dit is het tweede schooljaar en ik kan
merken dat groep 6 al heel wat geleerd heeft vorige jaar! Ook de nieuwe groepen
die ik lesgeef doen enthousiast mee. Het is leuk om te zien dat steeds meer
kinderen thuis gestimuleerd worden een instrument te leren bespelen en
regelmatig neemt een leerling een instrument mee om muziek te laten horen. In de
muziekles doen we hele gevarieerde dingen. We oefenen en zingen liedjes, bespelen
instrumenten, leren over noten lezen, luisteren gericht naar muziek en leren over soorten muziek
en muziekinstrumenten. In 2015 lopen de muzieklessen weer gewoon door tot aan de
zomervakantie.

Kerstviering
Op donderdagavond 18 december hebben alle kinderen kunnen genieten van een heerlijk
kerstdiner! De gerechten varieerden van pannenkoeken tot fruitspiesjes en van aardappelschijfjes
tot knakworstjes in bladerdeeg. Op deze manier was er voor iedereen iets lekkers te eten. Wij
willen via deze weg alle ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor het klaarmaken van de heerlijke
gerechten. Zonder jullie hulp was dit niet mogelijk geweest!
Na afloop van het kerstdiner is de hele school bijeen gekomen in de centrale hal om per groep
een lied te zingen. We kunnen dan ook terugkijken op een geweldige avond! Hieronder ziet u een
kort fotoverslag.

Website
Er wordt hard gewerkt aan het maken van een nieuwe website voor onze school. Deze nieuwe
website heeft hetzelfde adres als de oude (www.obshendrikwester.nl). Zodra het ontwerp van de
nieuwe website klaar is zullen we deze zo snel mogelijk online zetten. Uiteraard zullen we u hier
van op de hoogte stellen.
Bedankt
Via deze weg willen wij alle ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor alle hulp die wij krijgen om
allerlei leuke activiteiten te kunnen organiseren. Hopelijk kunnen wij ook in het nieuwe jaar
gebruik blijven maken van jullie hulp!

Het team van o.b.s. Hendrik Wester wenst u allen
fijne kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2015!

