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Nieuwsbrief: januari 2016
Agenda

27 januari
27 januari

Nationaal Voorleesontbijt
Open dag “De Groenling” van 14.00 uur – 16.00 uur en
van 19.30 uur – 21.00 uur

Vooruitblik

12 februari
15 februari
16 februari
19 februari
26 februari

Nieuwsbrief februari gaat mee
Rapportgesprekken groep 1 t/m 8
Rapportgesprekken groep 1 t/m 8
Rapport 1 mee naar huis
Groep 1 t/m 4: 12.00 uur start voorjaarsvakantie
Groep 5 t/m 8: 15.15 uur start voorjaarsvakantie
Einde voorjaarsvakantie: weer naar school

7 maart

Gelukkig nieuwjaar
Langs deze weg wenst het team van de OBS Hendrik Wester u allen een goed en bovenal gezond
2016!
IJzelvrij
Vorige week dinsdag, woensdag en donderdag was de school gesloten. Dit in verband met het
extreme weer en de bijbehorende code rood die door het KNMI werd afgegeven. Wij hebben er
alles aan gedaan om in onze communicatie zo duidelijk mogelijk te zijn en iedereen zo snel mogelijk
te informeren. De reacties die wij hebben ontvangen waren positief en de mail en website zijn goed
gelezen.
Naar aanleiding van de belronde hebben wij wel geconstateerd dat niet alle telefoonnummer up-todate zijn. Zou u er voor willen zorgen dat wij zo snel mogelijk eventuele wijzigingen in
contactgegevens van u ontvangen?
De school heeft besloten de gemiste dagen niet in te halen. De Onderwijsinspectie heeft hierover
het volgende op hun website gepubliceerd:
"Door het extreme weer zijn in Noord-Nederland veel scholen al een aantal dagen gesloten.
Dit is een situatie van overmacht. Scholen beoordelen zelf of het voor de leerlingen nodig is
om lesuren in te halen. Als ouders hier vragen over hebben, kunnen ze hierover met de
school in gesprek gaan" (www.onderwijsinspectie.nl).
Afmelden i.v.m. ziekte van uw kind(eren)
Het gebeurt nog regelmatig dat een kind dat ziek is, niet wordt afgemeld. Mocht uw kind ziek zijn
dan vragen wij u vriendelijk dit ’s morgens vóór 8:30 uur te melden. Telefoonnummer van de school
is 0597-613710.
Juf Mariska Withaar
Juf Mariska Withaar is vanaf donderdag 7 januari 2016 werkzaam op de OBS Hendrik Wester. Hier
vervangt zij tijdelijk op donderdag en vrijdag juf Linda voor groep 5 en 6. Wij wensen juf Mariska
veel plezier op de OBS Hendrik Wester en hopen dat zij zich snel thuis voelt. Hieronder stelt zij
zich kort aan u voor.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Mariska Withaar, 26 jaar oud. Mijn hobby is korfbal, zowel speler als
jeugdtrainer. Vanaf 7 januari ga ik lesgeven op de donderdag en de vrijdag aan
groep 5/6. Daarnaast ben ik op de woensdag werkzaam op een andere school. Ik
ben blij dat ik gevraagd ben om Juf Linda tijdelijk te vervangen. De Hendrik
Westerschool lijkt me een gezellige school.
Groetjes juf Mariska
Rots en Water
Vanaf donderdag 14 januari krijgt groep 5/6, 10 lessen Rots en Water. Rots en Water is een
weerbaarheidsprogramma, waarbij de kinderen door allerlei oefeningen en spel leren op te komen
voor zichzelf, sterk te staan en je grenzen aan te geven. Juf Mariska en juf Katinka hebben vorig
schooljaar een 3-daagse training gevolgd en mogen zich nu officieel Rots & Water-trainer noemen.
Zij gaan deze lessen verzorgen aan groep 5/6 onder leiding van Rene Beertema, die al jaren Rots en
Watertraining geeft. Zo kunnen de juffen zich de lessen eigen gaan maken en ervaring opdoen. We
gaan er 10 leuke, leerzame en inspirerende lessen van maken!
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.rotsenwater.nl voor meer informatie.
Gym groep 7 en 8
Met ingang van week 5 (1 februari) zullen de leerlingen van groep 7 en 8 weer een aantal gymlessen
krijgen op het Dollard College. Dit betekent dat de gymlessen voor deze groepen op de
vrijdagmiddag komen te vervallen. Alle ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 en 8 krijgen ontvangen
binnenkort nog een brief.
Oud papier
Ook in 2016 hopen wij weer gebruik te mogen maken van uw oud papier inzameling. Dit levert “De
Groenling” geld op en hiermee kunnen wij wederom allerlei leuke activiteiten organiseren voor de
kinderen. Voor de kerstvakantie heeft u een overzicht met de data voor 2016 gekregen. Iedere eerste
donderdag van de maand staat een container klaar voor het inzamelen van al uw oud papier. De
container staat hier van 7.30 uur – 16.00 uur. Voor de volledigheid hebben wij de data ook nog een
keer voor u op een rijtje gezet:
Donderdag 4 februari 2016
Donderdag 7 april 2016
Donderdag 2 juni 2016
Donderdag 7 juli 2016

Donderdag 1 september 2016
Donderdag 6 oktober 2016
Donderdag 3 november 2016
Donderdag 1 december 2016

Open dagen Dollard College
Ook dit jaar zijn er natuurlijk weer open dagen van het Dollard College. Een goede manier voor de
leerlingen en ouders van groep 8 om een kijkje te nemen voor het vervolgonderwijs. Hieronder
vindt u een handig overzicht met alle data en tijden van deze open dagen.

