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Nieuwsbrief: september 2017
Agenda

18 september
28 september
16 oktober
17 oktober

Informatieavond groep 1-8 18.30-19.30
Groep 5 en 6 naar Van Beresteyn
Voortgangsgesprekken groep 2-8
Voortgangsgesprekken groep 2-8

21 oktober t/m 29 oktober Herfstvakantie

(Buiten)schoolse activiteiten
Elke vrijdagmiddag wordt er een knutselmiddag georganiseerd in De Binding, van 14.30-16.30 uur.
Hier is iedereen van harte welkom.
Komende maandagen zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen van de Hendrik Westerschool in
De Binding. Je hoeft je niet vooraf aan te melden en deelname is gratis. Kinderen van groep 1 t/m
4 van 15.30 uur tot 16.30 uur en groep 5 t/m 8 van 15.30 uur tot 16.30 uur.

18 september 2017: 10 tellen in de Rimboe, 25 september 2017: Smashbal, 2 oktober 2017: Het
grote brandweer spel, 9 oktober 2017: Bootcamp, 16 oktober 2017: Dance Dance Dance, 30
oktober 2017: Beeball(honkbal voor kinderen), 6 november 2017: De winkel van Sinkel, 13
november 2017: Midgetgolf (in de zaal), 20 november 2017, Dynamic Tennis, 27 november 2017:
Sinterklaas activiteit.
Staking 5 oktober
Zoals u waarschijnlijk wel gehoord heeft leggen de leraren in het basisonderwijs het werk neer! Zoals
in de media is verwoord: “De politiek moet nu echt over de brug komen, we willen een eerlijk salaris
en minder werkdruk in het primair onderwijs kunnen realiseren. De vage toezeggingen waar de
politiek tot nu toe mee komt zijn onvoldoende.” Ons schoolbestuur SOOOG steunt het doel en de
aangekondigde staking op 5 oktober aanstaande. Hier zal in de komende periode meer informatie
over worden verstrekt. De school zit op donderdag 5 oktober dicht.

1

Muziekles groep 5 en 6
De kinderen van groep 5 en 6 op de Hendrik Wester hebben wekelijks muziekles in de klas. Op een
initiatief van de Stichting Muzikaal Pekela verzorg ik als gastdocent deze muzieklessen. We zingen,
luisteren naar muziek, leren over notenschrift en gebruiken muziekinstrumenten in de lessen. De
bedoeling is om de leerlingen in deze twee jaar een goede basis aan muzikale vaardigheden en kennis
te laten verwerven. Behalve in Pekela, kom ik in de regio Groningen en Winschoten op meerdere
scholen voor muziekonderwijs. Op de site www.muziekyes.nl kunt u meer informatie over mij en
mijn werk als muziekdocent vinden. Op de kids pagina vindt u een aantal links waarmee ook thuis
materiaal uit de muziekles te bekijken en luisteren is. In de loop van het schooljaar voeg ik actuele
filmpjes en luisterfragmenten toe. Ik hoop dat elke leerling geniet van de muzieklessen en dat we
samen het beste in uw kind naar boven halen!
Met vriendelijke groet, Maria Kodde

Informatie avond maandag 18 september
Het schooljaar 2017-2018 is na een welverdiende zomervakantie weer vol van start gegaan. In alle
groepen wordt al weer ontzettend hard gewerkt. Het is mooi en goed om te zien dat iedereen weer
enthousiast en betrokken het nieuwe schooljaar is gestart. Op maandagavond 18 september is onze
informatieavond. U heeft de uitnodiging via de mail al ontvangen. Dit jaar hebben wij voor een
andere opzet gekozen en gaat uw kind u rondleiden in zijn of haar groep. De groep specifieke
informatie ontvangt u die avond van de leerkracht van uw kind. Natuurlijk is er ook alle tijd en
ruimte voor vragen. Wij hopen u en uw kind(eren) maandagavond te mogen verwelkomen!

Korfbal toernooi groep 7-8
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In verband met een teamscholing en helaas te weinig animo komt het korfbaltoernooi te vervallen.

Oproep
Wij zijn nog steeds op zoek naar vaders/moeders/verzorgers/opa's/oma's/... die 5 keer op de
dinsdagmiddag een activiteit tijdens de keuzevakken willen verzorgen. Dit is met een klein groepje
kinderen. Te denken valt aan: muziek, sport, uw hobby/beroep, dans, drama, (eenvoudig) naaien,
breien, powerpoint etc. De keuzevakken worden op dinsdagmiddag gegeven voor groep 5 t/m 8.
Wilt u of kent u iemand die ons hiermee zou willen helpen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan
de leerkracht van uw zoon/dochter. Voor vragen kunt u zich ook via de mail richten aan juf Jaleesa:
j.volders@sooog.nl. Indien u interesse heeft kunt u zich ook rechtstreeks bij juf Jaleesa of juf Maja
aanmelden.

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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Kinderboekenweek:
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017, die loopt van
woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober 2017. De auteur van het
Kinderboekenweekgeschenk is Janneke Schotveld, bekend van o.a. de populaire kinderboekenreeks
Superjuffie. Het thema is: Griezelen. Onder het motto: Gruwelijk eng!

Stagiaires
Ook dit schooljaar verwelkomen wij verschillende studenten die stage lopen op de Hendrik Wester.
Twee zijn er al begonnen. Jasper in groep 1/2a en Michelle in groep 3. Wij wensen ze een fijne en
leerzame stage bij ons op school. Zij stellen zich hieronder aan u voor:
Mijn naam is Jasper Wennekers, ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Heerenveen. Ik loop vanaf begin
september stage bij Juf Greetje in groep 1/2 A op maandag en dinsdag en ik heb het erg naar mijn
zin op de Hendrik Westerschool! Ik volg de lerarenopleiding basisonderwijs op de Pabo aan de
Hanze Hogeschool in Groningen en ik zit nu in het tweede jaar van de opleiding. Voordat ik aan de
Pabo begon, heb ik eerst 2,5 jaar de lerarenopleiding geschiedenis gevolgd in Leeuwarden. Ik besloot
om voor de Pabo te kiezen toen ik merkte dat ik het lesgeven in één vak niet divers genoeg vond.
Ook vond ik het moeilijk om een goede band te scheppen met mijn leerlingen op het voortgezet
onderwijs, omdat ik ze soms maar één keer per week les gaf. Ik was hier simpelweg niet op mijn plek
en ben erg blij dat ik er voor heb gekozen om te switchen van opleiding! Ik ben sinds augustus
woonachtig in Groningen en woon nu samen met twee studiegenoten. In onze vrije tijd sporten,
koken en eten wij graag samen. Ik hoop dat u mij nu een beetje heeft leren kennen en u terug te zien
op de Hendrik Westerschool!
Ik ben Michelle Buijtenhuijs en ik kom tot de herfstvakantie stage lopen bij groep 3. Ik zit nu in het
tweede jaar van de Pabo en ik woon in Groningen. In mijn vrije tijd speel ik piano en sport ik graag.
Ik kijk uit naar mijn stagedagen bij groep 3 en ik hoop veel nieuwe ervaringen op te doen!
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