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Nieuwsbrief: maart 2015
Agenda
19 maart
24 maart
26 maart

Open dag openbaar onderwijs
Kinderen ’s middags vrij
Voorstelling “Paniek op volle zee” in de Klinker voor groep 5 t/m 8

Vooruitblik
3 april
3 april
6 april
7 april
21 april
23 april
24 april
27 april

Goede Vrijdag = gewone schooldag
Paasfeest (kinderen mógen fruit mee, hoeft niet)
Tweede Paasdag: kinderen vrij
Schoolfotograaf op school
Start Cito eindtoets groep 8 (t/m 23 april)
Nieuwsbrief mee
Koningsspelen
Koningsdag: kinderen vrij

Kinderen middag vrij
Op dinsdag 24 maart volgt het team ’s middags een nascholing. Dit betekent dat alle kinderen om
12.00 uur vrij zijn.
Iedereen is Welkom
Op donderdag 19 maart opent de Hendrik Wester zijn deuren voor alle
geïnteresseerden. Deze open dag is onderdeel van de landelijke
campagneweek van het openbaar onderwijs: “Ik ben Welkom”.
De open dag duurt van 09.00 uur – 17.00 uur.
Schoolreis groep 1 en 2
Op de informatiekaart, die alle ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van het schooljaar hebben gekregen,
staat de schoolreis voor groep 1 en 2 gepland voor dinsdag 16 juni. In verband met de beschikbaarheid
van de bus hebben we besloten de schoolreis te verplaatsen naar maandag 15 juni.
Schoolreis groep 3, 4, 5 en 6
Ook deze schoolreis is verplaatst. Dinsdag 9 juni vervalt. De nieuwe datum is maandag 22 juni.
Aan de ouders van groep 3
Omdat wij het als leerkrachten belangrijk vinden dat kinderen leren zelfstandig en zelfredzaam te
worden, willen we u vragen de kinderen op het plein af te zetten en niet meer tot in de school te
begeleiden. Als u iets wilt overleggen met de leerkracht bent u natuurlijk van harte welkom.
Kosten schoolreis
De kosten van de schoolreizen zijn dit jaar als volgt:
Groep 1 en 2
€ 20,Groep 3 t/m 6
€ 16,50
Groep 7 en 8
€ 60,-

Voor ouders die een machtiging aan de school hebben gegeven, zal het schoolreisgeld in april
worden geïncasseerd. Indien dat niet het geval is, vragen wij u vriendelijk het betreffende bedrag
over te maken op NL87RABO0382643216 t.n.v. Nevenstichting OBS Hendrik Wester onder
vermelding van de naam van uw kind(eren). Bij voorbaat dank!
Stagiaires
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Karlijn en zit in het eerste jaar van de
PABO op de Hanzehogeschool te Groningen. Begin februari ben ik bij Juf Kratia in groep 3
begonnen, en zal hier nog tot en met 2 april zijn. Vanaf 20 april zal ik in groep 7 zijn bij Juf Manon
en Meester Theo. Ik ben er elke donderdag. Ik heb het hier enorm naar mijn zin en ben blij dat ik de
kans krijg om hier te komen leren.
Mijn naam is Dina en ik zit in het eerste jaar van de Pabo op de Hanzehogeschool te Groningen. Ik
loop stage in groep 1/2 bij Juf Katinka. Vanaf 20 april zal ik bij groep 8 zijn. Je kunt me hier elke
donderdag vinden. Ik verheug me altijd naar de dagen dat ik hier ben en vind het super om hier
ervaring op te doen en nieuwe dingen te leren.
Het voorstel rondje: Mijn naam is Stan Bolhuis, ik zit in mijn eerste jaar op de PABO aan de
Hanzehogeschool te Groningen. Ik loop vanaf begin februari iedere donderdag mee met juf Mariska
in groep 8. Dit zal ik doen tot begin april en dan schuif ik door naar groep 3 bij juf Kratia. Mijn
hobby’s zijn voetbal en tennis. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin op de Hendrik Wester school
en ik kijk erg uit naar de rest van mijn stage periode.
Naast deze 3 stagiaires hebben we ook nog Mireille in groep 3 en Kirsten in groep 7. Zij zullen zich
op een later tijdstip nog even voorstellen.
Keuzevakken
Het laatste blok keuzevakken is afgelopen dinsdag weer met veel enthousiasme van start gegaan.
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar ouder(s) die ons hierbij willen helpen.
Kunt u bijvoorbeeld geweldig figuurzagen, knutselen of heeft u andere leuke (knutsel)ideeën
waarvan u vindt dat dat een meerwaarde is voor onze kinderen? Laat het ons dan zo snel
mogelijk weten! Dit kan bij juf Jolien, maar natuurlijk ook bij de eigen groepsleerkracht.
Het komt helaas wel eens voor dat er iemand ziek is en hierdoor een onderdeel van de keuzevakken
niet kan doorgaan. Ontzettend jammer voor de kinderen natuurlijk. Mocht u alleen af en toe willen
en kunnen helpen dan horen wij dat ook graag!
De data van de keuzevakken zijn de dinsdagmiddagen: 10 maart, 17 maart, 31 maart, 7 april en 14
april (24 maart vervalt).
Evaluatie nieuwe rapporten
Tijdens de rapportgesprekken heeft u allemaal een evaluatieformulier ontvangen met een aantal
vragen over het nieuwe rapport. We hebben helaas nog niet van iedereen het formulier terug
ontvangen. Zou u het formulier alsnog willen invullen en meegeven aan uw kind(eren)? Hartelijk
dank.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 7 april komt de schoolfotograaf op bezoek. Er zal dit jaar geen mogelijkheid zijn om
met broertjes/zusjes op de foto te gaan.

Vanuit de ouderhulpgroep
Op 24 april is het weer zo ver, de kinderen van school gaan mee doen aan de koningsspelen.
Hiervoor hebben we heel veel begeleiding nodig. Zou u ons mee willen helpen? U kunt zich
opgeven bij Gerda (administratie) of bij Simon (schoolcoördinator), mag ook via de mail:
s.vander.werff@sooog.nl of g.blaauw@sooog.nl. Vooroverleg zal plaats vinden op 22 april.

Het is nog een beetje vroeg misschien maar wij wensen u allemaal alvast:

