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9665 LH Oude Pekela
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Nieuwsbrief: oktober 2017
4 oktober
4 oktober
5 oktober
13 oktober
16 oktober
17 oktober

Start kinderboekenweek
Start Jumbo spaaractie
Stakingsdag
Einde kinderboekenweek
Voortgangsgesprekken groep 2-8
Voortgangsgesprekken groep 2-8

21 oktober t/m 29 oktober Herfstvakantie
Vooruitblik
2 november
3 november
9 november

Volgende nieuwsbrief
Leerlingen hele dag vrij ivm margedag
17.30-18.30 lampiontentoonstelling

Keuzevakken
De keuzevakken zijn inmiddels alweer gestart. Dinsdag 3 oktober hebben de kinderen voor de eerste
keer een keuze vak gevolgd. Vijf weken lang volgen de kinderen elke dinsdag hun keuzevak. Zo zijn
er kinderen naar de kinderboerderij geweest, geholpen bij de peuterspeelzaal, pizza gebakken bij de
pizzeria en nog tal van andere activiteiten. De kinderen kwamen met enthousiaste verhalen weer
terug.
Ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage is onveranderd gebleven, namelijk € 17,50 euro per kind. Van dit
geld worden diverse activiteiten en feestelijkheden voor de kinderen bekostigd. Wij vragen u
vriendelijk het bedrag over te maken op NL87 RABO 0382643216 t.n.v. de Nevenstichting Hendrik
Westerschool o.v.v. de naam van uw kind(eren). Ouders die een machtiging hebben gegeven hoeven
verder geen actie te ondernemen. Het incasseren vindt zeer binnenkort plaats.
Voortgangsgesprekken
De voortgangsgesprekken voor groep 2 t/m 8 staan gepland voor maandag 16 oktober en dinsdag
17 oktober. Voor groep 6 is dat maandag 16 oktober en donderdag 19 oktober. Volgende week
krijgt u via uw kind een uitnodigingsbriefje mee.
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Afsluiting kinderboekenweek
Vrijdagochtend 13 oktober vindt er van 11.30 uur – 12.00 uur een afsluiting plaats van de
kinderboekenweek. Hierbij is ook een kleine boekenmarkt. Hier worden afgeschreven boeken
verkocht. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe boeken voor onze kinderen.
Voor de kinderen zijn er spelletjes en daarnaast worden er gemaakte werkjes van kinderen
tentoongesteld. U komt toch ook!?

Jumbo spaaractie
Denkt u nog aan de Jumbo spaaractie??
Vanaf 4 oktober 2017 t/m 21 november 2017 kan er bij Jumbo Supermarkten gespaard worden
voor basisscholen! Ook de Hendrik Wester doet mee aan deze actie! Samen met familie en vrienden
kunnen jullie sparen voor spel- en leermaterialen voor ons schoolplein. Doen jullie mee? Tijdens de
actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende
Jumbo-winkels. Op deze website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kun je heel eenvoudig jouw
schoolpunten toewijzen aan een deelnemende basisschool. Hoe meer schoolpunten de school van
jouw keuze verzamelt, hoe groter het bedrag dat de school kan besteden aan spel- en leermaterialen.
U kunt ook de punten meegeven aan uw kind, die deze dan aan de leerkracht geeft. Dan zorgen wij
dat de punten worden ingevoerd.
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Nu bij Bruna sparen voor de schoolbieb
Spaart u met ons mee??
Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in op school. De
school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 4 t/m 15 oktober 2017. Wij gaan
daarna met alle kassabonnen naar de Bruna en kunnen dan voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe boeken uitzoeken voor onze school! U kunt de kassabon inleveren bij de leerkracht van uw
kind.
Alvast bedankt!

GGD ook via WhatsApp te bereiken
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit
contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter
altijd te bereiken bij vragen over opvoeding en over gezondheid. Vragen stellen kan óók via
WhatsApp. Handig!
GGD Groningen
Telefoon:

050 367 4991

WhatsApp:

06 10565212

Facebook:

facebook.com/ggdgroningen

Website:

www.ggd.groningen.nl
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Samenwerking Donar en SOOOG
Donar is voor het komend schooljaar een samenwerking aangegaan met Stichting Openbaar
Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). De basketbalclub gaat de groepen 5 tot en met 8 de
komende maanden basketbalclinics geven, gevolgd door een afsluitende wedstrijddag in het
voorjaar, waarop één speler van Donar aan elk schoolteam wordt toegevoegd. In het kader van het
(TOP)sportproject van SOOOG geeft de Groningse basketbalclub Donar de groepen 5 tot en met 8
van de openbare basisscholen in de gemeente Bellingwedde, Oldambt en Pekela basketbalclinics in
de eigen gymzaal. De clinics worden gegeven door een ervaren trainer van Donar, in samenwerking
met de eigen docenten gymnastiek. Voorafgaand wordt door Donar een clinic georganiseerd voor de
leerkrachten van SOOOG. Tijdens de clinics maken leerlingen spelenderwijs kennis met basketbal
door middel van uitdagende oefeningen en echte wedstrijden. Naast deze clinics krijgen de
deelnemende kinderen een toegangskaart voor een wedstrijd van Donar. Met het (TOP)sportproject
stimuleren SOOOG en Donar kinderen om meer te bewegen en gezonder te leven.
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