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Agenda

10 april
14 april
17 april
18 t/m 20 april
21 april
22 april

Schoolfotograaf
Goede vrijdag (gewone schooldag)
Paasmaandag, alle kinderen vrij
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie (t/m 30 april)

Vooruitblik

2 mei
4 mei
5 mei
15 mei
18 mei
24 mei
25 en 26 mei
31 mei

Start keuzevakken blok 3
Nieuwsbrief mei gaat mee
Bevrijdingsdag, alle kinderen vrij
Schoolreis groep 1/2
Sportolympiade
Margedag, alle kinderen vrij
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Start afname Cito E toetsen

Speeltoestel
Het nieuwe speeltoestel wordt inmiddels vol enthousiasme gebruikt
door onze kinderen. De kinderen beleven ontzettend veel speelplezier
aan het toestel en genieten volop.
Even voorstellen
Beste ouders, verzorgers,
Bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Brigitte Bultstra en ik loop nu al een paar
weken elke donderdag stage in groep 4 bij juf Tina. Dit doe ik in het kader van mijn opleiding. Ik zit
namelijk op de PABO op de Hanze Hogeschool in Groningen. Omdat ik nog maar in het eerste jaar
zit van deze opleiding is het de bedoeling dat ik binnenkort ook weer wissel van groep om zoveel
mogelijk ervaringen te krijgen met verschillende doelgroepen.
Ik ben dus Brigitte. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Oostwold. Hier woon ik met mijn ouders,
broertje en een heleboel huisdieren. Mijn hobby’s zijn: Paardrijden, boeken lezen , muziek luisteren
en films kijken. Voordat ik begon met de PABO heb ik al een eerdere opleiding gedaan. Dit was de
opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker op de campus in Winschoten. Hierdoor heb ik
al flink wat stage ervaring op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Maar dus nog niet op een
basisschool. Ik kijk erg uit naar de volgende periode. Mocht u nog vragen hebben dan mag u mij
altijd aanspreken.
Met vriendelijke groet,
Brigitte Bultstra
Schoolfotograaf
Maandag 10 april brengt de schoolfotograaf weer een bezoek aan onze
school. Alle ouder(s), verzorger(s) zijn hierover inmiddels geïnformeerd.
1

Kosten schoolreis
De schoolreizen voor dit schooljaar zijn als volgt georganiseerd:
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

€ 22,€ 23,€ 30,€ 65,-

Ballorig in Groningen
Doezoo in Leens
Attractiepark Slagharen
De Waddenhoeve in Noordpolderzijl

maandag 15 mei
donderdag 8 juni
dinsdag 20 juni
woensdag 21 juni t/m
vrijdag 23 juni

Voor ouders die een machtiging aan de school hebben gegeven, zal het schoolreisgeld in april
worden 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!
Kinderen vrij
Maandag 17 april is het Tweede Paasdag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Van 22 april t/m 30 april zijn de kinderen vrij. We hebben dan “Mei”vakantie.
Vrijdag 5 mei is bevrijdingsdag. Ook dan zijn alle kinderen vrij.
Eindtoets groep 8
Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april wordt de Centrale Eindtoets van Cito afgenomen
bij groep 8. Wij wensen alle kinderen van groep 8 veel succes. Zet hem op!
Koningsspelen
Vrijdag 21 april doen wij mee aan de Koningsspelen. Wij zullen deze dag starten met een ontbijt. Na
het ontbijt gaan de kinderen allerlei spelletjes spelen in én buiten de school. Voor de begeleiding
hiervan zijn wij op zoek naar ouders die ons hiermee willen helpen. Maandag 10 april gaat er een
briefje mee waarop u kunt aangeven of u kunt en wilt helpen. We hebben veel hulp nodig dus
hopelijk meldt u zich in grote getale aan!

Flyer tekenbeet
Samen met deze nieuwsbrief sturen wij u een flyer mee met informatie over teken en wat te doen bij
tekenbeten. Aangezien het weer warmer wordt en kinderen weer veel buiten spelen neemt de kans
op een tekenbeet ook toe. Hierover willen wij u middels de bijgevoegde flyer informeren.
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