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Nieuwsbrief: april 2016
Agenda

27 april
29 april
30 april

Koningsdag, alle kinderen vrij
Margedag, alle kinderen vrij
Start meivakantie

Vooruitblik

17 mei
18 mei
19 mei
26 mei
27 mei
6 t/m 10 juni

Einde meivakantie, weer naar school
Start afname Cito E toetsen
Luizencontrole
Sportolympiade
Nieuwsbrief mei gaat mee
Avond4daagse

Margedag
Op vrijdag 29 april maakt het team gebruik van de marge-uren. Alle kinderen
zijn deze dag vrij.
Kosten schoolreis (herinnering)
Denkt u aan het overmaken van de kosten voor de schoolreizen? De kosten van de schoolreizen
voor dit schooljaar zijn als volgt:
Groep 1 en 2 € 22,Sprookjeshof Zuidlaren
dinsdag 14 juni
Groep 3 en 4 € 22,Sprookjeshof Zuidlaren
maandag 13 juni
Groep 5 en 6 € 16,50
Attractiepark Duinen Zathe Appelscha
maandag 13 juni
Groep 7 en 8 € 65,25 graden Noord Drouwenerveen
maandag 13 juni t/m
woensdag 15 juni
Voor ouders die een machtiging aan de school hebben gegeven, is het schoolreisgeld in april
geïncasseerd. Indien dat niet het geval is, vragen wij u vriendelijk het betreffende bedrag over te
maken op NL87 RABO 0382643216 t.n.v. Nevenstichting OBS Hendrik Wester onder vermelding
van de naam van uw kind(eren). Bij voorbaat dank!
Voorjaarsmarkt
Woensdag 6 april organiseerden wij een voorjaarsmarkt op school. Mede dankzij de hulp van u als
ouders was de voorjaarsmarkt een groot succes. We kijken (ondanks het weer) terug op een goed
geslaagde markt. De netto opbrengst van de markt bedraagt maar liefst: € 824,25!!!
Sportshirtjes
De opbrengst van de acties “Kaart in actie” en de voorjaarsmarkt zal besteed worden aan de
aanschaf van nieuwe sportshirtjes. Inmiddels zijn wij druk bezig met het aanvragen van offertes en
zullen daarna overgaan op bestelling. Zodra de nieuwe shirts er zijn zullen wij u dit zeker laten
weten!
Koningsspelen
Vrijdag 22 april hebben wij natuurlijk meegedaan aan de
Koningsspelen. Alle kinderen begonnen op school met een
gezamenlijk ontbijt. Om 09.30 uur werden de Koningsspelen
“officieel” geopend door alle kinderen op het plein. Hier zongen ze
het lied van Kinderen voor Kinderen en werd het bijbehorende dansje
uitgevoerd. Daarna stonden er allerlei spelletjes klaar en hebben de

kinderen genoten van een gezellige ochtend. Er is een aantal foto’s gemaakt en deze staan op onze
website. Neem snel een kijkje!
Schoolfotograaf
Maandag 11 april was de schoolfotograaf op onze school. Maandag 25 april krijgen de kinderen het
strookje mee waarmee u de foto’s kunt bestellen. Als u binnen 10 dagen bestelt, ontvangt u de
groepsfoto gratis.
Oudertevredenheidsonderzoek
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen met informatie omtrent het
oudertevredenheidsonderzoek. In de laatste verstuurde mail informeerden wij u over de tijdelijke
technische problemen die er rondom ons administratiestysteem (ParnasSys) zijn. Hierdoor stellen
wij het versturen van de codes (gebruikersnaam en wachtwoord) die u nodig heeft, uit. Wij
verwachten dat het probleem na de meivakantie opgelost is en zullen u dan uitnodigen om een
vragenlijst in te vullen.
Cito eindtoets groep 8
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen week meegedaan aan de Cito eindtoets.
Dit was wel een beetje spannend, maar de kinderen hebben heel goed hun best
gedaan.
Oud papier
In verband met de meivakantie staat de container voor het oud papier pas op 2 juni weer bij school.
OBCP (uitslag tekenwedstrijd)
Een aantal kinderen heeft meegedaan aan de tekenwedstrijd van het OBCP. De prijsuitreiking
hiervan is op Koningsdag (woensdag 27 april). Voor Oude Pekela is dit om 10.30 uur bij de ingang
van de Molenhof. Per leeftijdscategorie krijgen de winnaars leuke prijzen en alle anderen krijgen een
aardigheidje!
Stagiaires
Britt Kingma:
Hallo! Mijn naam is Britt Kingma en ik ben een eerstejaars Pabo-student van de Hanzehogeschool
in Groningen. Ik loop sinds februari elke donderdag stage in groep 7 bij meester Simon. Dit is mijn
eerste stage en ik vond het erg leuk en leerzaam! Mijn stage in groep 7 is al voorbij en ik loop nu
stage in groep 3.
Ik ben 17 jaar en ik woon in Winschoten. Ik heb 2 baantjes, ik werk namelijk bij de Subway en ik pas
op een meisje namens PGB. Mijn sport is softbal, dit doe ik bij de vereniging W.H.S.C. in
Winschoten. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, te winkelen en af te spreken met mijn
vriendinnen.
Roy de Lange:
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Roy de Lange ben 20 jaar en zit in
het eerste jaar van de PABO op de Hanzehogeschool te Groningen.
Begin februari ben ik bij Juf Kratia in groep 3 begonnen, en ik ben nu gestart in groep 7. Ik ben er
elke donderdag. Ik heb het hier enorm naar mijn zin en ben blij dat ik de kans krijg om hier te
komen leren. Verder werk ik bij Prenger Hoekman in Winschoten, geef ik training bij WVV en
voetbal ik zelf bij Sc Scheemda.

