OBS Hendrik Wester
Postadres:
Postbus 105
9665 LH Oude Pekela
Bezoekadres: Burgemeester Snaterlaan 68c
9665 HS Oude Pekela
Telefoon:
E-mail:
Website:

0597 – 613710
obshendrikwester@sooog.nl
www.obshendrikwester.nl

Nieuwsbrief: februari 2017
Inhoud
Agenda 1
Vooruitblik 1
Speeltoestel 1
Audit 1
Leerlingenraad 1
Rapportgesprekken 2
Open dag 2
Margedagen 2
Schoolreizen 2
Nieuwe website
SOOOG 2
Flyer jeugdsportfonds 3

Agenda

13 februari
13 februari
14 februari
17 februari
18 februari

Verkiezingen leerlingenraad
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapport 1 mee naar huis
Start voorjaarsvakantie (t/m 26 februari)

Vooruitblik

1 maart
2 maart
2 maart
17 maart
21 maart

Groep 1 t/m 4 naar Van Beresteyn
Nieuwsbrief maart gaat mee
Luizencontrole
Margedag, alle kinderen vrij
Open dag (nadere informatie volgt)

Speeltoestel
Vandaag (donderdag 09-02-2017) zouden het speeltoestel én het
duikelrek geplaatst gaan worden. Helaas gooit het weer roet in
het eten. In verband met de voorspelde vorst en winterse neerslag is het niet
mogelijk om het speeltoestel nu te plaatsen. Er is daarom een nieuwe afspraak
gemaakt en zoals het nu lijkt wordt het speeltoestel op vrijdag 3 maart geplaatst.
Nog even geduld dus…
Audit
Maandag 13 maart 2017 wordt er een audit gehouden op onze school. Dit houdt in dat een extern
bureau de school komt bezoeken. Er worden klassenbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met
alle teamleden, IB’er en directie. Het doel van dit bezoek is om te kijken wat er allemaal goed gaat in
de school en er zullen adviezen gegeven gaan worden over waar nog groei mogelijk is. Het afnemen
van een audit wordt gestimuleerd vanuit SOOOG en vindt dit schooljaar op meerdere scholen van
SOOOG plaats.
Leerlingenraad
Ná de voorjaarsvakantie gaan we werken met een leerlingenraad.
De leerlingenraad bestaat uit 8 kinderen: 2 kinderen uit groep 5,
2 kinderen uit groep 6, 2 kinderen uit groep 7 en 2 kinderen uit
groep 8. De kinderen uit de leerlingenraad denken mee over
school en over de organisatie. Meester Simon is bij alle groepen
langs geweest om de kinderen te informeren en enthousiast te
maken. Dat is zeker gelukt! De kinderen hebben er veel zin in en
waren erg enthousiast. Per groep zijn er kinderen die zich
verkiesbaar hebben gesteld. Maandag 13 februari mogen alle
kinderen van groep 5 t/m 8 stemmen. Kinderen die zich verkiesbaar hebben gesteld gaan in de klas
nog reclame maken voor zichzelf. Er hangen al prachtige verkiezingsposters in de school!
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Rapportgesprekken
Maandag 13 en dinsdag 14 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Alle ouder(s)/verzorger(s)
zijn hier inmiddels voor uitgenodigd.
Open dag
Woensdag 8 februari hebben we een open dag georganiseerd voor “nieuwe” ouders. De opkomst
was groot en we kijken terug op een succesvolle open dag.
Margedagen
Aan het begin van het schooljaar heeft u een informatiekaart ontvangen. Op
het moment dat deze informatiekaart werd gemaakt, waren nog niet alle
margedagen ingepland. Er zijn nog twee margedagen die niet op de
informatiekaart vermeld staan. Het betreft:
- vrijdag 17 maart
- woensdag 24 mei
Deze beide dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij. Het team gebruikt deze dag voor scholing.
Noteert u deze data goed in uw agenda?
Schoolreizen
Inmiddels zijn de data en de bestemmingen voor de schoolreizen vastgelegd.
Groep 1 en 2
Maandag 15 mei
Ballorig in Groningen
Groep 3 en 4
Donderdag 8 juni
Doezoo in Leens
Groep 5 en 6
Dinsdag 20 juni
Attractiepark Slagharen
Groep 7 en 8
21, 22 en 23 juni
De Waddenhoeve in Noordpolderzijl
Nieuwe website SOOOG
Sinds kort heeft onze stichting een nieuwe website. Voor de foto’s die op deze website geplaatst zijn,
is er ook een fotograaf op onze school geweest (hierover bent u in september 2016 geïnformeerd).
Het is zeker de moeite waard om deze website eens te bezoeken; www.sooog.nl.

2

Flyer jeugdsportfonds
Jeugdsportfonds
Sporten is goed voor kinderen. Het verbetert de conditie, gaat overgewicht tegen, is goed voor het
zelfvertrouwen en kinderen leren omgaan met verschillende emoties. Bovendien maken kinderen al
sportend nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om
een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan er hulp gevraagd worden via het
Jeugdsportfonds. Het fonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen uit
gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het
sociaal minimum.
Op de website van het Jeugdsportfonds, www.jeugdsportfonds.nl, vind je meer informatie.
Hoe werkt het?

1. Als ouder/verzorger doe je een aanvraag bij het Jeugdsportfonds via een zogenaamde
intermediair, iemand die betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van
het kind/gezin (bijv. combinatiefunctionaris, leerkracht, CJG, voedselbank, thuiszorg,
etc.).
De vereniging kan geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds.
2. De intermediair van het Jeugdsportfonds heeft enkele gegevens nodig voordat de
aanvraag ingediend kan worden. Deze gegevens kun je invullen op het
‘Aanvraagformulier’ en dit formulier is te vinden op de website van het Jeugdsportfonds
en op de website van de gemeente.
3. Lever het formulier in bij de intermediair. Doorgaans ontvang je via de intermediair van
het Jeugdsportfonds binnen 3 weken bericht of de aanvraag is goedgekeurd of niet. De
financiële bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt op het rekeningnummer van de
vereniging.
Een aanvraag indienen:
1. Ga naar www.pekela.nl/sport en klik in het menu op ‘Jeugdsportfonds’.
2. Download het ‘Aanvraagformulier’ en vul het formulier volledig in.
3. Mail het formulier naar jeugdsportfonds@pekela.nl.
4. Mocht de intermediair nog aanvullende gegevens nodig zijn dan zal hierover contact worden
opgenomen.
5. Doorgaans ontvang je via de intermediair van het Jeugdsportfonds binnen 3 weken bericht of de
aanvraag is goedgekeurd of niet.

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor een bijdrage van het fonds? Of heb je nog andere
vragen? Neem dan contact op met de centrale intermediair van de gemeente Pekela: Ellin Frericks,
jeugdsportfonds@pekela.nl, 0598-652314.
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