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Nieuwsbrief: maart 2016
Agenda

22 maart
23 maart
25 maart
28 maart
29 maart

Open dag; 13.30 uur – 16.00 uur en van 19.00 uur – 20.30 uur
Margedag, alle kinderen vrij
Paasfeest (Goede vrijdag = een gewone schooldag)
Paasmaandag, alle kinderen vrij
Groep 5 en 6 naar van Beresteyn

Vooruitblik

6 april
7 april
7 april
11 april
11 april
13 april
19 t/m 21 april
22 april
22 april
27 april
29 april
30 april
17 mei

Voorjaarsmarkt (was 13 april volgens informatiekaart)
Oud papier (niet in maart vanwege de voorjaarsvakantie)
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8
Schoolfotograaf
Groep 1 t/m 4 ’s middags naar voorstelling Winschoter Schooltheater
Schoolvoetbal groep 7 en 8
Cito Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief april gaat mee
Koningsspelen
Koningsdag, alle kinderen vrij
Margedag, alle kinderen vrij
Start meivakantie
Dinsdag; iedereen weer naar school

Ziekte
De afgelopen weken is er veel ziekte geweest onder onze leerlingen, maar ook onder de
juffen en meesters. We hebben er alles aan gedaan om veel wisselingen van leerkrachten
te voorkomen. Vaak is het ons gelukt om de zieke juffen en meesters te laten vervangen
door eigen leerkrachten. Hierdoor stonden er voor de kinderen zo veel mogelijk bekende
gezichten voor de klas.
Margedag
Op woensdag 23 maart en vrijdag 29 april maakt het team gebruik van de
marge-uren. Alle kinderen zijn deze beide dagen vrij. Het team gaat deze
dagen een scholing volgen om de leerlingenzorg nog beter te organiseren in
ons administratiesysteem.
Paasfeest
Vrijdag 25 maart vieren wij het Paasfeest. Voor de kinderen zijn er lekkere traktaties, de Paashaas
komt langs en natuurlijk gaan de kinderen op zoek naar paaseieren!
Kosten schoolreis
De kosten van de schoolreizen voor dit schooljaar zijn als volgt:
Groep 1 en 2 € 22,Sprookjeshof Zuidlaren
Groep 3 en 4 € 22,Sprookjeshof Zuidlaren
Groep 5 en 6 € 16,50
Attractiepark Duinen Zathe Appelscha
Groep 7 en 8 € 65,25 graden Noord Drouwenerveen

dinsdag 14 juni
maandag 13 juni
maandag 13 juni
maandag 13 juni t/m
woensdag 15 juni

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 NL87 RABO 0382643216 t.n.v. Nevenstichting OBS Hendrik Wester onder
vermelding van de naam van uw kind(eren). Bij voorbaat dank!
Iedereen is Welkom
Op dinsdag 22 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 is van 13.30 uur – 16.00 uur
en ’s avonds van 19.00 uur – 20.30 uur.
Voorjaarsmarkt
Woensdag 6 april organiseren wij een voorjaarsmarkt op school. Het belooft een groot spektakel te
worden voor jong en oud! Een kleine greep uit de activiteiten: spelletjes voor kinderen,
boekenkraam, kleedjesmarkt waarop kinderen hun eigen spulletjes kunnen verkopen, verloting,
grabbeljurk etc. Een uitgebreide uitnodiging volgt nog.
Schoolfotograaf
Maandag 11 april zal de schoolfotograaf onze school bezoeken. Dit schooljaar zal er ook
gelegenheid zijn om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Wij zullen u hier in een later stadium
verder over informeren.
Mediawijsheid
In navolging op de eerder georganiseerde ouderavond met als thema “mediawijsheid”,
zullen er in alle groepen proeflessen worden gegeven met dit thema. Jolanda Robben
zal deze lessen verzorgen. Deze lessen zullen geëvalueerd worden om hier volgend
schooljaar een vervolg aan te kunnen geven. Voor groep 1 t/m 6 zijn het lessen uit het
Nationaal Mediapaspoort, voor groep 7 en 8 zijn het lessen Mediabegrip en een
Reclameprogramma.
Oproep Ouderraad en Nevenstichting
Wij zoeken enthousiaste ouders die ons willen versterken in de ouderraad en
de Nevenstichting!
Wat doet de ouderraad?
De ouderraad helpt bij het organiseren van schoolactiviteiten en feesten.
Bijvoorbeeld bij het voorleesontbijt, het Sinterklaas- en Kerstfeest, Pasen,
voorjaarsmarkt etc. Dingen die geregeld moeten worden en boodschappen die gedaan moeten
worden voor deze activiteiten doet onder andere de ouderraad. De ouderraad is heel belangrijk, want
mede dankzij hen kunnen er veel leuke dingen geregeld en georganiseerd worden voor onze
leerlingen!
Ongeveer 1 keer in de maand komt de ouderraad bijeen om te vergaderen. In de ouderraad zitten
ook 2 leden van het team. Zij kunnen terugkoppelen naar het team en van het team weer naar de
ouderraad.
Wij zijn dus dringend op zoek naar drie enthousiaste ouders die ons willen versterken bij het
organiseren van leuke dingen voor onze leerlingen! U kunt zich aanmelden bij Katinka Geerling
(teamlid en lid van de ouderraad).
Nevenstichting
Nog steeds zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die wat (lichte) werkzaamheden wil
verrichten voor onze Nevenstichting. Deze werkzaamheden zullen niet veel tijd in beslag nemen.
Wie komt ons versterken en helpt ons “uit de brand”? U kunt u aanmelden bij Simon v.d. Werff
(obshendrikwester@sooog.nl).

Nieuws uit de MR en directie
We zijn in de MR bezig met o.a.:
- het speeltoestel plein groep 3 t/m 8
- nieuwe schommels kleuterplein
- vertrek penningmeester en secretaris m.i.v. het schooljaar 2016-2017; 2 leden leerkracht geleding
- tussentijds vertrek voorzitter (oudergeleding)
De eerstvolgende MR vergadering is op 7 april 2016. U bent natuurlijk van harte welkom. Wilt u
eens aanwezig zijn, meldt u zich dan vooraf aan bij de secretaris van de MR; C. Kropf
(c.kropf@sooog.nl)
Vanuit de directie
AOS
Een academisch cluster
Binnen cluster 6 is de ambitie uitgesproken om allemaal academische opleidingsscholen te vormen.
De Noordkaap is reeds een academische opleidingsschool. OBS Hendrik Wester, SWS de
Driesprong en OBS de Vlonder zijn bezig een academische opleidingsschool te worden.
Op een academische opleidingsschool wordt het opleiden van aanstaande leerkrachten, het doen van
praktijkgericht onderzoek en de professionalisering van leerkrachten aan elkaar gekoppeld om te
komen tot kwalitatieve verbetering en vernieuwing van het onderwijs.
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat leerkrachten (en studenten) gaan onderzoeken hoe kinderen op
het gebied van rekenen uitgedaagd kunnen worden en dit vervolgens gaan toepassen om het
rekenonderwijs op school te verbeteren.
Door een constante focus op verbetering/ vernieuwing van het onderwijs, door samen te werken
met aanstaande leerkrachten en door leerkrachten de ruimte te geven om voor hun eigen school op
onderzoek uit te gaan of zich te laten scholen, kan de school zich optimaal ontwikkelen en kunnen
de kinderen kwalitatief goed onderwijs genieten.
De leerkrachten hebben reeds een cursus afgerond om aanstaande leerkrachten te begeleiden. De
volgende stap is het inzetten van praktijkgericht onderzoek. De leerkrachten hoeven dit niet alleen te
doen, maar zullen begeleid worden door Linda de Jonge en Simone Doolaard.
Speeltoestel
Ondanks dat ons speeltoestel volledig voldoet aan de wettelijke normen hebben we toch gemeend
het speeltoestel af te sluiten tijdens schooltijden. Er zijn kinderen uitgevallen met verwondingen als
gevolg. We hebben in die tijd niet stilgezeten: er is contact geweest met de gemeente om te kijken of
we dit speeltoestel konden ruilen met een ander uit de gemeente Pekela. Helaas is dat niet mogelijk.
Ook hebben we met hen besproken of we het toestel kunnen aanpassen: volgens hen is dit niet
mogelijk.
Onze laatste kans is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het onderhoud én verbouw van
speeltoestellen. We hebben binnenkort een afspraak met hen, en hopen dat zij iets voor ons kunnen
betekenen. We houden u op de hoogte!
Formatie
Dit jaar zijn we vroeg begonnen met de indeling van de formatie. Dit geeft niet alleen duidelijkheid
aan de leerkrachten, maar zeker ook aan de kinderen. De indeling van de groepen hebben we
besproken met de leerkrachten. Waar komt een combinatiegroep en hoeveel leerlingen zijn er in elke
groep? Dit hebben we op een paar aanpassingen klaar. Vervolgens gaan we met leerkrachten in
gesprek om te kijken welke groep ze willen; waarbij we ook zeker zullen kijken naar wat het beste is
binnen onze schoolorganisatie. We hopen en verwachten rond mei de formatie volledig rond te
hebben.

Oudertevredenheidspeiling
Dit jaar wordt er een nieuwe tevredenheidspeiling onder ouders uitgezet. De uitnodiging hiervoor
zal rond eind maart verzonden worden. Wij hopen op een hoge respons zodat wij dit kunnen
gebruiken om ons onderwijs naar een nog hoger plan te tillen.
Inzet rots en water, weerbaarheidstraining
Vorig schooljaar zijn juf Mariska en juf Katinka geschoold om aan de slag te gaan als Rots en Water
trainer. Dit schooljaar zijn zij begonnen met een interne stage. Dit betekent dat zij het vorig
schooljaar geleerde in de praktijk brengen onder begeleiding van een ervaren en gediplomeerde Rots
en Water trainer. Voor dit schooljaar hebben wij gekozen om de lessen in groep 5 en 6 te geven.
Komend jaar zullen we dit met specifieke groepjes leerlingen door de hele school vorm gaan geven.

Wij wensen u alvast:

