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Start schooljaar 2016-2017

Vooruitblik

Musical groep 7 en 8
Woensdag 13 juli hebben groep 7 en 8 een prachtige musical
(Windkracht 8) laten zien, in De Binding. De generale repetitie
was ’s ochtends voor groep 3 t/m 6 en ’s avonds werd de
musical opgevoerd voor alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s etc.
Het was een groot succes en langs deze weg willen de kinderen
nogmaals een compliment geven voor hun prestatie!
Afscheid Map, Linda en Marjan
Aan het eind van het schooljaar is er ook altijd een moment van afscheid nemen. Komend
schooljaar zullen Map Schepers, juf Linda en juf Marjan niet meer werkzaam zijn op de Hendrik
Wester. Wij willen ze langs deze weg bedanken voor hun inzet en wensen ze veel succes met hun
nieuwe uitdagingen.
Nieuwe clusterdirecteur
Zoals bij u wellicht bekend, zal Map Schepers onze school en stichting als clusterdirecteur verlaten.
Map heeft een nieuwe uitdaging aanvaard in het speciaal (basis)onderwijs. Als vervolg op het vertrek
van Map Schepers is een sollicitatieprocedure gestart waarbij de MR-en en schoolcoördinatoren van
de scholen nauw zijn betrokken. Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat Annet Flim is
benoemd als nieuwe clusterdirecteur van onze school en het cluster waartoe onze school behoort.
Annet is nu werkzaam als schoolcoördinator op één van onze scholen en zal na de zomervakantie
starten als clusterdirecteur van onze school en cluster. Na de zomervakantie zal een nadere
kennismaking met Annet volgen. Annet zal zich in een volgende nieuwsbrief nader aan u gaan
voorstellen. Wij wensen Annet heel veel succes.
AED
Sinds kort is er een AED geplaatst in de brede school “De Groenling”. Een AED heeft zich al
meermalen bewezen door levens te redden en is daardoor uiteraard voor iedereen vrij toegankelijk.
De AED is aangeboden door SOOOG (Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen).
Langs deze weg willen wij de plaatsing van de AED onder een breed publiek bekend maken zodat
iedereen, mocht de situatie zich voordoen, gebruik kan maken van de AED. De AED is geplaatst in
de keuken van het centrale deel van “De Groenling”.
Pluspool
In het onderwijs hebben we af en toe te maken met ziekte van leerkrachten. Mocht deze situatie zich
voordoen, kunnen wij een beroep doen op invallers. Dit blijkt echter niet altijd te lukken i.v.m.
onvoldoende invalleerkrachten. Hierop is de Pluspool in het leven geroepen. Elk cluster van scholen
heeft standaard twee invalleerkrachten ter beschikking die een aanstelling hebben. Bij ziekte van
leerkrachten zal één van deze twee invalleerkrachten direct opgeroepen kunnen worden en zal er
minder vaak een andere invaller voor de groep staan. Binnen ons cluster zijn juf Laura Perdok en juf
Rebecca Schipper aangenomen. Zij zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Onderwijsassistent en LIO stagiaire
Het afgelopen schooljaar is er een aantal observaties geweest in diverse groepen. Er werd hierbij
gekeken hoe we het onderwijs op een nog hoger plan kunnen tillen. Eén van de aanbevelingen heeft
erin geresulteerd dat wij volgend schooljaar een onderwijsassistent kunnen inzetten. Juf Lisanne zal
op woensdag t/m vrijdag werkzaam zijn en met kleine groepjes en individuele leerlingen aan het
werk gaan. Zij wordt hoofdzakelijk ingezet bij groep 5.
Daarnaast komt juf Harma komend schooljaar bij ons op school haar LIO stage lopen. Dit is haar
afsluitende stage voordat ze afgestuurd is als leerkracht. Zij gaat haar stage bij groep 1/2 (bij juf
Greetje) lopen. Juf Lisanne en juf Harma zullen zich in de eerstvolgende nieuwsbrief voorstellen.
Bedankt!
Het schooljaar zit er weer op. We hebben weer een mooi jaar achter de rug.
Graag willen we alle ouders die op welke manier dan ook hebben geholpen
(bij het knutselen, begeleiden en rijden tijdens activiteiten, op luizen
controleren, helpen tijdens de avondvierdaagse, hulp bij de laatste schooldag
enz.) bedanken voor hun hulp! Zonder jullie waren veel dingen niet mogelijk geweest.
Terugblik schooljaar 2015-2016
We kunnen terugkijken op een fijn en goed schooljaar. De kinderen hebben allen weer een mooie
stap gemaakt in hun ontwikkeling en wij vinden het als school een eer dat wij hier ons steentje aan
bij kunnen dragen. Het is een gezamenlijk belang om het beste uit uw kind(eren) te halen. We
hebben leuke, nieuwe en succesvolle activiteiten en acties georganiseerd (voorjaarsmarkt,
kaartenactie). Daarnaast is het ook heel prettig geweest dat ouders binnen kwamen met kritische
geluiden. Hier hebben we bij stil gestaan, zo nodig veranderingen aangebracht en anders uit kunnen
leggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Bedankt.
Vakantierooster 2016-2017
Het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017 ziet er als volgt uit:
Zomervakantie 2016

zaterdag 16 juli 2016 tot en met zondag 28 augustus 2016

Start schooljaar

maandag 29 augustus 2016

Herfstvakantie 2016

zaterdag 15 oktober 2016 tot en met zondag 23 oktober 2016

Kerstvakantie 2016/2017

zaterdag 24 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017

Voorjaarsvakantie 2017

zaterdag 18 februari 2017 tot en met zondag 26 februari 2017

Goede vrijdag

vrijdag 14 april 2017 is géén vrije dag

2e Paasdag

maandag 17 april 2017

Meivakantie

zaterdag 22 april 2017 tot en met zondag 30 april 2017

Bevrijdingsdag

vrijdag 5 mei

Hemelvaart

donderdag 25 mei 2017 en vrijdag 26 mei 2017

Pinkstervakantie

zaterdag 3 juni 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017

Zomervakantie 2017

zaterdag 22 juli 2017 tot en met zondag 3 september 2017

Nieuw logo SOOOG
Nu onze samenwerking onder de naam SOOOG tien jaar bestaat, is het tijd voor een nieuw
logo. Met trots presenteren we dan ook ons nieuwe logo. Dit logo vervangt ons oude logo
(hier rechts afgebeeld).
Laatste schooldag
Vrijdag 15 juli hebben we de laatste schooldag gevierd. Er waren allerlei spelletjes, traktaties en we
kijken terug op een leuke dag. Daarnaast hebben we met de hele school groep 8 uitgezwaaid. De
foto’s van het uitzwaaien en de laatste schooldag staan op de website!
Oud papier
Op 1 september staat de oud papier container weer bij school.

Het team van de OBS Hendrik Wester wenst u

een hele fijne en zonnige zomervakantie!

Jeugdsportfonds Groningen
Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Lid worden van een sportvereniging is belangrijk en wat is het dan ontzettend jammer wanneer dat
niet kan, omdat het geld er niet voor is. Het Jeugdsportfonds Groningen biedt hulp, als het
financieel moeilijk is om uw kind lid te laten worden van een sportvereniging. Uw kind hoeft dus
niet aan de kant blijven staan, terwijl klasgenootjes wel lid zijn.
Wanneer kan een beroep gedaan worden op het Jeugdsportfonds?
Op het Jeugdsportfonds kan een beroep worden gedaan als het financieel voor u moeilijk is om uw
kind lid te laten zijn van een sportvereniging. Uw inkomen moet maximaal 125% van het wettelijk
sociaal minimum bedragen. Het gaat om kinderen tot 16 jaar.
Wat doet het Jeugdsportfonds voor u?
Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt de contributie rechtstreeks overgemaakt aan de
penningmeester van de club. Verder krijgt u, indien nodig, een bon, waarmee sportkleding kan
worden aangeschaft. Het bedrag, dat wordt toegekend, is maximaal 225 euro per jaar per kind.
Het gaat om een bijdrage van één jaar. Elk jaar moet een nieuwe aanvraag worden gedaan.
Hoe werkt het?
U kunt zich melden bij een intermediair. Die vult samen met u het inschrijvingsformulier in via de
computer. Binnen twee week is de aanvraag behandeld en kan uw kind gaan sporten. Het
Jeugdsportfonds vraagt geen inkomensgegevens, omdat we ervan uitgaan dat de intermediair uw
situatie voldoende kent.
Wie zijn die intermediairs?
Intermediairs zijn mensen die met kinderen werken bij bijvoorbeeld jeugdzorg, maatschappelijk
werk, gezondheidszorg en op scholen. Mocht u bij deze instellingen niet terecht kunnen, dan kunt u
contact opnemen met Martina Haak-Snoek, coördinator Jeugdsportfonds Groningen. Via
www.groningen.jeugdsportfonds.nl of tel. 06-81304503 woensdag van 9.00 - 12.00 uur.

