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Agenda

2 december
5 december
14 december
22 december
22 of 23 december
24 december

Groep 3 naar Het Dokhuis
Sinterklaas bezoekt OBS Hendrik Wester
Kerstmarkt van 16.30 uur – 18.30 uur
Kerstdiner
Extra nieuwsbrief gaat mee
Start kerstvakantie (t/m 8 januari 2017)

Vooruitblik

9 januari 2017
12 januari 2017
16 januari 2017
19 januari 2017
25 januari 2017

Weer naar school
Luizencontrole
Start afname Cito M toetsen
Nieuwsbrief januari gaat mee
Voorleesontbijt

Sinterklaas
Aanstaande maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. De schooltijden deze dag
zullen hierdoor anders zijn dan normaal, namelijk van 08.30 uur – 14.00 uur. Dit betekent dat de
leerlingen op school blijven tussen de middag. Denkt u er om dat u uw zoon/dochter een boterham
en drinken voor tussen de middag meegeeft?
Aangezien het maandag pakjesavond is, hebben wij besloten om op
dinsdag 6 december om 09.30 uur te beginnen in plaats van 08.30 uur.
Het team van OBS Hendrik Wester wenst u en de kinderen
een fijne pakjesavond.
Open dag Dollard College
Woensdag 1 februari 2017 van 18.30 uur – 21.00 uur organiseert het Dollard College Oude Pekela
een open dag. Een moment voor de kinderen van groep 8 om samen met hun vader en/of moeder
een kijkje te nemen bij het vervolgonderwijs. Informatie over open dagen op andere locaties van het
Dollard College vindt u op: http://www.dollardcollege.nl/Default.aspx?id=pages/reserve/opendagen-2017.
Kerstmarkt
In onze vorige nieuwsbrief heeft u het al kunnen lezen: woensdag 14 december, van 16.30 uur tot
18.30 uur, organiseert OBS Hendrik Wester een kerstmarkt (zie ook de schitterende flyer op
bladzijde 3 van deze nieuwsbrief)! Na het succes van de voorjaarsmarkt hebben we er dit jaar voor
gekozen om een kerstmarkt te organiseren. De gehele opbrengst van deze markt zal worden besteed
aan het speelplein. U komt toch ook!? Noteer 14 december dus alvast in uw agenda en zegt het
vooral voort aan opa’s, oma’s, vrienden, familie, kennissen etc.
Nieuw touchscreen
Sinds een aantal weken is er een nieuw digitaal schoolbord op school aanwezig. Niet zo maar een
“gewoon” bord, maar een heus touchscreen! Sommige kinderen noemden het bord al een grote
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iPad. Het touchscreen zal grotendeels ingezet worden bij groep 1/2 B. Dit is namelijk de enige
groep zonder digitaal bord. Het bord is in hoogte verstelbaar én verrijdbaar. Hierdoor zal het
touchscreen breder ingezet gaan worden (tijdens een open dag, ouderavond, informatieavond etc.).
Op onderstaande foto’s ziet u een tweetal leerlingen aan het werk met het bord.

Nieuws uit de MR
Allereerst is de samenstelling van de MR veranderd. Doordat juf Mariska (penningmeester) de MR
heeft verlaten, kwam er een plaats vrij in de lerarengeleding. Haar plaats is ingenomen door juf
Katinka.
Omdat alle leden nog maar kort zitting hebben in de MR, is één van de speerpunten het goed
ontplooien van de MR. Met het volgen van de MR-start cursus door vier leden, is hiermee een begin
gemaakt. Het was een leuke, leerzame cursus die ons kan helpen ons medezeggenschap zo goed
mogelijk te benutten.
Momenteel zijn het speeltoestel op het grote plein, de verkeerssituatie/parkeren rondom school en
hondenpoep rondom school onderwerpen waar de MR mee bezig is.
Zaken als de schoolgids, de begroting en het schooljaarplan worden ook besproken binnen de MR.
Binnen de MR kan in principe alles wat de school, de leerlingen en hun ouders/verzorgers en het
personeel aan gaat, besproken worden.
Heeft u zelf ideeën over/voor de school of de MR of zou u graag eens een MR-vergadering
(gedeeltelijk) bijwonen, dan nodigt de MR u van harte uit contact op te nemen met de secretaris van
de MR, juf Kratia Heemstra (groep 3). Dit kan door haar aan te spreken, maar ook digitaal
(k.heemstra@sooog.nl).
Tips, vragen, op- en aanmerkingen zijn altijd welkom!!!
De volgende vergadering is op 12 januari 2017.
Ouderbijdrage (herhaling)
De hoogte van de ouderbijdrage is onveranderd gebleven, namelijk € 17,50 euro per kind. Van dit
geld worden diverse activiteiten en feestelijkheden voor de kinderen bekostigd. Heeft u nog niet
betaald dan vragen wij u vriendelijk het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op NL87 RABO
0382643216 t.n.v. de Nevenstichting Hendrik Westerschool o.v.v. de naam van uw kind(eren).
U mag het geld ook contant aan de leerkracht geven.
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