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Nieuwsbrief: december 2015
Agenda

17 december
18 december

Kerstdiner
Groep 1 t/m 4: 12.00 uur, start kerstvakantie
Groep 5 t/m 8: 15.15 uur, start kerstvakantie

Vooruitblik

4 januari
7 januari
14 januari
18 januari
27 januari

Einde kerstvakantie: weer naar school
Luizencontrole
Nieuwsbrief januari gaat mee
Start afname Cito M toetsen (groep 1 t/m 8)
Nationaal Voorleesontbijt

Opbrengst Kaart in Actie
In de maand november hebben wij meegedaan aan “Kaart in
Actie”. Dit was voor onze school de eerste keer dat wij hier
aan mee hebben gedaan en we kunnen terugkijken op een
geslaagde actie met een geweldige opbrengst! Dankzij de
geweldige inzet van de kinderen en jullie als ouder(s)/
verzorger(s) heeft deze actie de school een nettobedrag opgeleverd van maar liefst: € 636,00!!!
Dit bedrag zal in zijn geheel besteed worden aan de aanschaf van nieuwe sportshirtjes. De komende
weken en maanden zullen wij ons hierop gaan oriënteren. Wij verwachten nog dit schooljaar nieuwe
shirtjes te kunnen aanschaffen.
De kinderen die 8 of meer setjes hebben verkocht krijgen een legpuzzel van hun eigen gemaakte
kaart. Deze worden slechts 3 keer per schooljaar gedrukt en uitgeleverd. Wij verwachten deze
puzzels in maart 2016 te ontvangen. Nog even wachten dus…
Sinterklaasfeest
Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer de OBS Hendrik Wester bezocht. Dit was een geweldig feest en
de kinderen hebben weer enorm genoten. Het feest werd dit keer gevierd in het speellokaal (i.p.v. in
de grote gymzaal) en dit resulteerde in een knusse en gezellige sfeer. De kinderen van groep 1 t/m 4
hebben een cadeau gekregen in de klas en dit werd uitgedeeld door Zwarte Piet. De kinderen van
groep 5 t/m 8 hebben Sinterklaas een handje geholpen en hebben voor elkaar een cadeau gekocht
met een surprise en/of gedicht. Van deze dag zijn ook prachtige foto’s gemaakt en deze zijn te
bewonderen in het foto album op de website.
Sinterklaasfeest op school
Sinterklaas kwam woensdag 2 december op school. We zijn eerst naar de
hal gegaan, daar gingen we sinterklaas opwachten. Tien hij binnen kwam
gingen we zingen. Toen hij langs alle kinderen was gingen we weer naar
de klas. We gingen cadeautjes uitpaken. Er waren mooie siprises. Er was
een TNT bom, het grote boek van Sinterklaas en nog veel meer. En toen
we bijna klaar waren met uitpakken toen gingen we naar de gymzaal en Sinterklaas was er en
zijn boek was kwijt. Hij pakte het boek van de Kameleon maar gelukig heeft hij hem weer
gevonden en toen heeft Brian een verghaal voor gelezen en wij hebben een lietje gezongen …
zwarte piet ging uit fietsen. Toren we in de klas waren stont er drinken en een bakje met
pepernoten klaar en toen gingen we weer cadeautjes uitpaken. Dat was het. Gwen en Carmen
(groep 6)

Stichting Sinterklaas Oldambt
Langs deze weg willen wij de Stichting Sinterklaas Oldambt bedanken voor hun bijdrage aan het
Sinterklaasfeest.
Oproep
Wij zijn dringend op zoek naar glazen potjes die u niet meer gebruikt en waar wij o.a. waxinelichtjes
in kunnen doen. Wilt u deze aan de betreffende leerkracht van uw kind(eren) geven? Wij zouden het
fijn vinden als u alvast de etiketjes van de potjes afhaalt.
Kerstdiner:
Donderdag 17 december vieren wij op school Kerst en dit doen wij door middel van een kerstdiner.
Hierover heeft u al wat informatie ontvangen. Volgende week zult u hierover nog meer informatie
ontvangen. De viering begint om 17.30 uur buiten (als het weer het toelaat) met het zingen van
liedjes. De rest van het programma volgt nog in een extra briefje dat u volgende week ontvangt.
Argus Clou
In het nieuwe schooljaar (2016-2017) gaan wij starten met een nieuwe methode voor aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek. In de afgelopen weken hebben de leerkrachten diverse lessen
gegeven uit deze methode om uit te proberen. Vanzelfsprekend is de kinderen ook gevraagd naar
hun mening. Hierop hebben wij besloten om de methode “Argus Clou” aan te schaffen voor de
groepen 5 t/m 8. Meer informatie over deze methode kunt u vinden door op onderstaande link te
klikken:
Aardrijkskunde: http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Aardrijkskunde/Argus-Clouaardrijkskunde.htm
Geschiedenis: http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Geschiedenis/Argus-ClouGeschiedenis.htm
Natuur en techniek: http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Natuur-entechniek/Argus-Clou-Natuur-en-techniek.htm
Juf Sylvia:
Juf Sylvia is vanaf woensdag 9 december 2015 de vaste leerkracht voor groep 7. Zij gaat de rest van
het schooljaar lesgeven aan deze groep. Wij wensen juf Sylvia veel plezier op de OBS Hendrik
Wester en hopen dat zij zich snel thuis voelt. Hieronder stelt zij zich kort aan u voor.
Hallo leerlingen en ouders van obs Hendrik Wester,
Ik kom vanaf heden het team op school versterken! Mijn naam is Sylvia Grijze, ik ben 37 jaar
en ik woon met mijn gezin in Winschoten. Ik ben sinds 2004 werkzaam voor SOOOG en
werkte de laatste 8 jaar op obs De Vlonder in Wedde. Ik neem groep7 onder mijn hoede
voor 4 dagen per week en ik hoop dat we samen een mooie periode tegemoet gaan.
Met vriendelijke groet, juf Sylvia.

Ouderavond Mediawijsheid
Afgelopen dinsdag 17 november heeft de MR een ouderavond georganiseerd
met als thema: “mediawijsheid”. Alle ouder(s)/verzorger(s) van alle groepen
waren hiervoor uitgenodigd. Helaas viel de opkomst een beetje tegen, er
waren ongeveer 15 ouders. Desondanks was het een prettige en zinvolle
avond waarin leuke gesprekken en discussies op gang kwamen o.a. over het
gebruik van sociale media.
Zwerfboeken
Door een toevallige connectie heeft SOOOG de hand weten te leggen op een grote partij
leesboeken. Deze boeken zijn onderdeel van het project “Zwerfboeken”. Ook de Hendrik Wester
heeft aangegeven hier belangstelling voor te hebben en dat heeft ertoe geleid dat wij alle kinderen
van onze school gratis een boek kunnen aanbieden! De kinderen kunnen zelfs uit verschillende titels
kiezen. Er zijn boeken voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8. Volgende week mag ieder kind
één boek uitkiezen. Dit boek mag het kind houden, maar het is ook een beetje het idee om het boek
nadat het gelezen is, weer door te geven. Zie voor meer informatie: http://kinderzwerfboek.nl.

Afsluiting 2015
Langs deze weg willen wij alle ouder(s)/verzorger(s) die betrokken zijn geweest bij school en hulp
hebben geboden bij allerlei activiteiten, hartelijk bedanken voor hun inzet en hulpvaardigheid! Wij
hopen dat wij ook in het kalenderjaar 2016 weer gebruik mogen maken van uw hulp! Zonder uw
hulp is het soms onmogelijk om bepaalde activiteiten te organiseren.
Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 18 december om 15.15 uur start de kerstvakantie voor de groepen 5 t/m 8. Voor de
kinderen van groep 1 t/m 4 start de kerstvakantie om 12.00 uur. Alle kinderen worden op maandag
4 januari 2016 weer op school verwacht. Wij wensen langs deze weg iedereen een hele fijne
kerstvakantie en fijne feestdagen!

