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Agenda

14 maart
17 maart
21 maart

Voetbalclinic FC Groningen groep 5 t/m 8
Margedag, alle kinderen vrij
Open dag (09.00 uur – 16.00 uur)

Vooruitblik

6 april
6 april
10 april
14 april
17 april
18 t/m 20 april
21 april
22 april

Nieuwsbrief april gaat mee
Oud papier
Schoolfotograaf
Goede vrijdag (gewone schooldag)
Paasmaandag, alle kinderen vrij
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie (t/m 30 april)

Margedag
Vrijdag 17 maart maakt het team gebruik van de marge-uren. Dit betekent dat deze dag alle kinderen
vrij zijn. Het team gebruikt deze dag voor bijscholing.
Juf Claudia en juf Lauren
Voor de voorjaarsvakantie zijn de ouder(s)/verzorger(s) van groep 5/6 én de MR geïnformeerd over
een wijziging in onze schoolorganisatie. Juf Claudia heeft een andere baan aangeboden gekregen
binnen onze stichting en zij heeft besloten deze nieuwe uitdaging aan te pakken. Wij willen haar
langs deze weg bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze school en natuurlijk veel plezier en
succes wensen met haar nieuwe baan!
Dit betekent dat wij ook direct op zoek zijn gegaan naar een vervanger voor juf Claudia. Gelukkig
hebben we met het aannemen van juf Lauren een structurele oplossing gevonden. Vanzelfsprekend
kunt u na schooltijd altijd kennis maken met juf Lauren (ze werkt op dinsdagmiddag t/m vrijdag).
Juf Lauren stelt zich kort voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lauren van Gijssel. Ik ben 26 jaar en woon in Ludwigsdorf (Duitsland). Ik ben
getrouwd met Bart en samen hebben wij een zoon van 1 jaar, Thomas. In mijn vrije tijd vind ik het
heerlijk om in de keuken te staan en te helpen op de boerderij van mijn man. Vanaf de
voorjaarsvakantie zal ik van dinsdagmiddag t/m vrijdag groep 5/6 overnemen. Ik verheug mij hier
heel erg op en verwacht een plezierige tijd te hebben samen met de kinderen van groep 5/6.
Wanneer u nog vragen heeft of iets van mij wilt weten kunt u gerust even langskomen na schooltijd.
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Kosten schoolreis
De schoolreizen voor dit schooljaar zijn als volgt georganiseerd:
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

€ 22,€ 23,€ 30,€ 65,-

Ballorig in Groningen
Doezoo in Leens
Attractiepark Slagharen
De Waddenhoeve in Noordpolderzijl

maandag 15 mei
donderdag 8 juni
dinsdag 20 juni
woensdag 21 juni t/m
vrijdag 23 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!
Leerlingenraad
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij gaan starten met een leerlingenraad. De
kinderen zijn hier erg enthousiast over! Maandag 13 februari zijn de verkiezingen voor de
leerlingenraad geweest. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben (geheel anoniem en volgens de
officiële stemregels) hun stem mogen uitbrengen op hun favoriet. Na het tellen van de stemmen zijn
de volgende leerlingen uitgekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad:
Groep 5: Sasa en Zahra
Groep 6: Sheda en Brooklyn
Groep 7: Debby en Anniek
Groep 8: Lars-Ingmar en Libaan
Donderdag 9 maart 2017 zal de leerlingenraad voor de
eerste keer vergaderen. Langs deze weg willen wij alle
leerlingen bedanken voor het zich verkiesbaar stellen, de
gekozen leerlingen feliciteren en de leerlingenraad veel
succes te wensen!
Open dag
Dinsdag 21 maart organiseren wij een open dag. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Verkeersveiligheid en parkeren
Langs deze weg willen wij u er nogmaals op attenderen dat er bij het brengen en voornamelijk halen
van kinderen nogal eens gevaarlijke situaties ontstaan. Wij willen u daarom vragen om uw auto op
een veilige plaats te parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Daarnaast kan er in één van de
zijstraten ook geparkeerd worden.
Daarnaast heeft u wellicht gelezen dat er extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Er zullen 11
extra parkeerplaatsen op het grasveld aan de Willen de Zwijgerlaan komen. Mocht u naar aanleiding
hiervan nog vragen hebben, kom dan gerust langs bij Simon.
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GGD
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