Informatiekaart 2017 - 2018
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie van het schooljaar
2017 - 2018. Daarnaast ontvangt u, 1 keer per maand, onze digitale nieuwsbrief.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of
de schoolcoördinator,
Diana Bos 0597-613710/obshendrikwester@sooog.nl

De schooltijden:
Groep 1 en 2

Maandag en dinsdag 08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur
Woensdag
08.30 uur - 12.15 uur
Donderdag en vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur

Groep 3 en 4

Maandag en dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 5 t/m 8

Maandag en dinsdag 08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur
Woensdag
08.30 uur - 12.15 uur
Donderdag en vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur

08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur
08.30 uur - 12.15 uur
08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur
08.30 uur - 12.00 uur

Maandag :
08.30 uur - 09.15 uur:
09.15 uur - 10.00 uur:
10.15 uur - 11.00 uur:
11.00 uur - 11.45 uur:
13.15 uur - 14.00 uur:

groep 4
groep 3
groep 5
groep 7/8
groep 6

Donderdag:
8.30 uur - 9.15 uur:
9.15 uur - 10.00 uur:
10.15 uur - 11.00 uur:
11.00 uur - 11.45 uur:
13.15 uur - 14.00 uur:

Dinsdag:
13.15 uur - 14.15 uur:
14.15 uur - 15.15 uur:

groep 1-2a
groep 1-2b

Daarnaast spelen de kinderen van groep 1-2 nog
in het speellokaal.

groep 3
groep 4
groep 6
groep 5
groep 7/8

Jaarrooster

25-01: Start poëzie week t/m 31-01-2018

2017

13-02: Groep 1 en 2 naar Van Beresteyn

04-09: Start schooljaar

19-02: Rapportgesprekken groep 3 t/m 8

12-09: Leerlingen ‘s middags vrij

19-02: Gesprekken resultaten Cito groep 1 en 2

18-09: Informatieavond groep 1-8: 18.30-19.30 uur

20-02: Rapportgesprekken groep 3 t/m 8

28-09: Groep 5 en 6 naar Van Beresteyn

20-02: Gesprekken resultaten Cito groep 1 en 2

04-10: Start Jumbo spaaractie

23-02: Rapport 1 mee naar huis (gr. 3 t/m 8)

04-10: Kinderboekenweek (t/m 15-10)

24-02: Voorjaarsvakantie (t/m 04-03)

12-10: Fietskeuring groep 3 t/m 8

20-03: Open dag nieuwe leerlingen

16-10: Voortgangsgesprekken gr. 2 t/m 8

21-03: Margedag, kinderen vrij

17-10: Voortgangsgesprekken gr. 2 t/m 8

22-03: Groep 7 en 8 voorstelling Van Beresteyn

21-10: Herfstvakantie (t/m 29-10)

02-04: Paasmaandag, kinderen vrij

03-11: Margedag, kinderen vrij

17-04: Cito eindtoets groep 8 (t/m 19-04)

14-11: Voorlichting dode hoek spiegel (gr. 7-8)

20-04: Koningsspelen

16-11: Groep 3 en 4 naar Van Beresteyn

27-04: Meivakantie (t/m 06-05)

17-11: Start week van de mediawijsheid

10-05: Hemelvaart, kinderen vrij (t/m 13-05)

21-11: Einde Jumbo spaaractie

19-05: Pinkstervakantie (t/m 23-05)

01-12: Sinterklaasviering

28-05: Start afname Cito E-toetsen (t/m 13-06)

12-12: Leerlingen ‘s middags vrij

04-06: Avond4daagse (t/m 08-06)

21-12: Kerstdiner

09-07: Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

23-12: Kerstvakantie (t/m 07-01-2018)

10-07: Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

2018

13-07: Rapport 2 mee naar huis (gr. 1 t/m 8)

24-01: Nationaal voorleesontbijt

samen leven
is samen groeien

Gymnastiektijden:

15-01: Start afname Cito M-toetsen (t/m 26-01)

Samen leren

18-07: Margedag, kinderen vrij
20-07: Juffendag (verjaardag alle juffen)
20-07: 12.00 uur: Zomervakantie (t/m 02-09)

Burgemeester Snaterlaan 68 c
9665 HS Oude Pekela
0597-613710
obshendrikwester@sooog.nl

Bekijk het actuele jaarrooster op onze website:
www.obshendrikwester.nl

Belangrijke zaken voor groep 1 (en hoger)
Uw kind gaat voor het eerst naar school. Dat is een grote stap, zowel voor u als ouders als voor uw kind.
‘s Morgens en ’s middags kunt u uw kind gerust naar de klas brengen. Tijdens de inloop heeft u dan nog even de
gelegenheid om uw kind een knuffel te geven en een kleine mededeling te doen aan de desbetreffende leerkracht. Wij gaan er vanuit dat de kinderen vanaf groep 2 zelfstandig in de klas komen.

Speerpunten dit jaar
Aan het eind van het schooljaar 2015-2016 heeft het team van OBS Hendrik Wester een start gemaakt met
het ontwikkelen en aanscherpen van de visie en missie op het onderwijs.
In het schooljaar 2016-2017 heeft dit traject een vervolg gekregen. Het komende schooljaar zetten we de punten
op de i. Tijdens deze specifieke teambijeenkomsten zal er intensief gesproken en nagedacht worden over het
onderwijs op de Hendrik Wester.
Voorbeelden van vragen die aan bod zullen komen: Waar staan wij voor? Wat willen wij uitstralen? Wat hebben
onze leerlingen nodig? Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig?
Hoe sluiten wij onze organisatie daar zo goed mogelijk op aan? Wat vergt dat van de leerkrachten?
Vanzelfsprekend wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van dit traject.

Het team en de groepsverdeling:
Groep 1-2 a:
Groep 1-2 b:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7-8:
Onderwijsassistent
Clusterdirecteur:
Schoolcoördinator:
IB’er:
Secretaresse Cluster 6:
Conciërges:

Juf Greetje
Juf Ineke (maandag t/m woensdag) en juf Maja (donderdag en vrijdag)
Juf Kratia (maandag t/m donderdag) en juf Mariska (vrijdag)
Juf Mariska (maandag) en juf Katinka (dinsdag t/m vrijdag)
Juf Maja (maandag t/m woensdag) en juf Jaleesa (donderdag en vrijdag)
Juf Jolien (maandag en dinsdag) en juf Lauren (woensdag t/m vrijdag)
Juf Diana (maandag en donderdagmiddag) en juf Sylvia (dinsdag t/m vrijdag, behalve
donderdagmiddag)
Juf Lisanne
Mevr. Annet Flim
Juf Diana Bos
Juf Mariska (dinsdag en woensdag)
Mevr. Gerda Hebels
Dhr. Dikkie Roelfsema
Dhr. Harry Klijnstra

Contact tussen school en thuis:
Contact met thuis vinden we erg belangrijk. Vandaar dat we per jaar een aantal momenten in zullen plannen om
met u over uw kind te praten.
Daarnaast vinden we het prettig dat als u vragen of opmerkingen heeft dit meldt bij de leerkracht of directie. Vanzelfsprekend kunt ook ú initiatief nemen voor een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren).
Vanaf groep 3 krijgt uw kind nog twee rapporten. Deze zijn gekoppeld aan de CITO uitslagen. In groep 1 en 2
wordt één keer per jaar een rapport meegegeven (in juni), maar er vinden wel twee gesprekken plaats.

Rapporten:
Het eerste contactmoment vindt plaats in oktober 2017. Het betreft hier de voortgangsgesprekken. Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 twee keer per jaar een rapport, één in februari 2018 en één in juli 2018.
Groep 8 heeft een afwijkende gesprekkencyclus i.v.m. de keuze voor het vervolgonderwijs.

