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Agenda

5 t/m 7 juni
8 juni
12 t/m 16 juni
20 juni
21 t/m 23 juni
28 juni

Pinkstervakantie, alle kinderen vrij
Schoolreis groep 3 en 4
Avond4daagse Winschoten
Schoolreis groep 5 en 6
Schoolkamp groep 7 en 8
Circusproject met de hele school

Vooruitblik

6 juli
10 juli
11 juli
14 juli
17 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Nieuwsbrief juli gaat mee
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapport 2 gaat mee naar huis
ABC-avond “nieuwe” groep 3 ouders
Margedag, alle kinderen vrij
Wisseldag (wennen in de nieuwe groep)
Laatste schooldag, 12.00 uur: zomervakantie

Vertrek Simon
Zoals u in een eerder nieuwsbericht heeft kunnen lezen zal meester Simon vanaf volgend schooljaar
niet meer werkzaam zijn op obs Hendrik Wester. Hij heeft gesolliciteerd als meerschools
leidinggevende en hij is voor deze functie aangenomen. Hij blijft wel werkzaam binnen de stichting,
maar vervult de functie van schoolcoördinator vanaf volgend schooljaar op obs De Linde in Nieuwe
Pekela en op odbs Theo Thijssen in Boven Pekela.
Inmiddels is er een sollicitatieprocedure opgestart om een nieuwe schoolcoördinator voor obs
Hendrik Wester te werven. Deze procedure is eerst intern opgestart en indien er niet een geschikte
kandidaat gevonden zal worden, zal er een externe procedure opgestart worden. Zodra bekend is
wie de nieuwe schoolcoördinator wordt, zullen wij u hierover uiteraard direct informeren.
Taalmethode
Momenteel is het team zich aan het oriënteren op een nieuwe taalmethode. Het doel is om na de
zomervakantie hiermee te starten. Vorige week heeft het team uitgebreid voorlichting gekregen over
diverse taalmethodes; wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? In de klassen wordt intussen
volop geëxperimenteerd met verschillende taalmethodes door middel van proeflesjes. Wij zijn
uiteraard ook nieuwsgierig wat de kinderen van de verschillende methodes vinden. Zodra er meer
duidelijkheid is, zullen wij u vanzelfsprekend informeren.
Kosten schoolreis
De kosten voor de schoolreizen voor dit schooljaar zijn als volgt:
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

€ 22,€ 23,€ 30,€ 65,1

Voor ouders die een machtiging aan de school hebben gegeven, is het schoolreisgeld inmiddels
geïncasseerd.
Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u er dan voor zorgen dat het schoolreisgeld betaald is op het
moment dat uw zoon/dochter op schoolreis gaat? U mag dit contant doen, maar liever het bedrag
overmaken op NL87 RABO 0382643216 t.n.v. Nevenstichting OBS Hendrik Wester onder
vermelding van de naam van uw kind(eren). Bij voorbaat dank!
Circusproject
Alle kinderen op de 24 scholen van SOOOG gaan ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de
stichting een onvergetelijke dag meemaken. Op elke school wordt de komende periode een stuntdag,
een theaterdag of een circusdag georganiseerd. Als school hebben wij gekozen voor een circusdag.
Dit betekent dat woensdag 28 juni geheel in het teken zal staan van “circus”. De gehele dag wordt
georganiseerd door een ervaren bedrijf. U ontvangt hierover binnenkort nog meer informatie.
Kinderen vrij
Alle kinderen zijn vrij op maandag 5 t/m woensdag 7 juni i.v.m. Pinksteren. Donderdag 8 juni gaan
de kinderen dan “gewoon” weer naar school (groep 3 en 4 gaan op schoolreis).
Avond4daagse
Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan de Avond4daagse. De
aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Binnenkort krijgen de
kinderen die zich aangemeld hebben een brief mee met meer
informatie. Er lopen 20 kinderen mee met de 5 km en 10 kinderen
lopen de 10 km. We hebben (vooral voor de 5 km) veel
aanmeldingen mogen ontvangen van ouders die mee willen lopen
als begeleiding. Dat is hartstikke fijn! Als school hebben wij er voor gekozen om een indeling te
maken voor de begeleiding. We hebben ervoor gezorgd dat elke ouder in ieder geval één keer mee
kan als begeleiding.
We wensen alle kinderen die meelopen veel plezier en succes met wandelen!
Protocol voorkoming lesuitval
Het is af en toe erg lastig voor scholen (in het hele land) om vervanging te krijgen wanneer er ziekte
is bij leerkrachten. Bij ons op school hebben wij hier gelukkig zelden last van. Gelukkig is het nog
niet voorgekomen dat we een groep naar huis hebben moeten sturen. De meeste afwezigheid van
onze leerkrachten hebben wij intern kunnen oplossen.
Om lesuitval te voorkomen is er een protocol opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij handelen
bij ziekte van leerkrachten en wanneer er geen vervanging beschikbaar is. Dit protocol kunt u vinden
op onze website: www.obshendrikwester.nl. Het is goed om dit protocol te lezen en van de inhoud
op de hoogte te zijn.
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