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Nieuwsbrief: mei 2015
Agenda

Vooruitblik

11 juni
15 juni
16 juni
18 juni
17/18/19 juni
22 juni
29 juni
2 juli
3 juli
4 juli

Verkeerslabeldag
Schoolreis groep 1 en 2
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Vervolg rapportgesprekken groep 1 t/m 6
Schoolkamp groep 7 en 8
Schoolreis groep 3 t/m 6
Margedag, alle kinderen vrij
Laatste nieuwsbrief
Laatste schooldag (dus niet de donderdag!)
Start zomervakantie

Nieuwe website
Misschien is het u al opgevallen maar sinds kort is onze nieuwe website online!
We zijn er zeer trots op en blij mee. We doen uiteraard ons best om de site te vullen en up-to-date
te houden met leuke en nuttige informatie. Kijk gerust eens op www.obshendrikwester.nl
Op- of aanmerkingen over de nieuwe site zijn van harte welkom.
Schoolvoetbal
Het meisjesteam van onze school heeft vorige week in Veendam de regiofinale gespeeld. Ze zijn
vierde geworden van de regio! Een hele prestatie. Het was erg leuk om onze dames te zien
voetballen. Gefeliciteerd met dit resultaat.
“We moesten eerst in Nieuwe Pekela voetballen. Toen zijn de jongens tweede geworden en de
meisjes eerste. Dit betekende dat de meisjes door mochten naar Veendam omdat we eerste waren
geworden. Toen we in Veendam waren, moesten we snel omkleden en begonnen we aan de eerste
wedstrijd. Deze hebben we verloren. De tweede wedstrijd hadden we gewonnen. En de derde en
vierde wedstrijd verloren.
Dus toen moesten we afwachten of we nog een wedstrijd moesten. En dus door waren naar de
kruisfinale. We moesten toen nog 1 wedstrijd die hadden we verloren. Maar we waren heel trots op
elkaar dat we zo ver waren gekomen. We zijn uiteindelijk vierde geworden. Alleen jammer genoeg
moesten we weer naar huis”.
Geschreven door: Iris en Anneloes

Schoolreizen
De data van de schoolreizen zijn dit jaar als volgt:
Groep 1 en 2
15 juni
Bestemming: Ballorig te Groningen
Groep 3 t/m 6
22 juni
Bestemming: Drouwenerzand
Groep 7 en 8
17/18/19 juni
Bestemming: Veendam
Schoolfotograaf
Op dinsdag 7 april is de schoolfotograaf op bezoek geweest. De uiterste besteldatum waarop u de
gratis groepsfoto kon bestellen is reeds verlopen. Voor andere bestellingen blijft de door u
verkregen inlogcode geldig.
Verkeerslabeldag
Op 11 juni is er een feestelijke bijeenkomst omdat De Groenling het Verkeersveiligheidslabel

Groningen heeft gehaald.
U heeft hierover inmiddels nadere informatie ontvangen.
We verwachten de kinderen ’s middags om 13:00 uur op school.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats in week 25. Op dinsdag 16 juni zijn de gesprekken
voor de groepen 1 t/m 7 en op donderdag 18 juni voor de groepen 1 t/m 6 (groep 7 is dan
op schoolkamp). Voor groep 8 zijn er eerder al gesprekken geweest in verband met het
kiezen van een vervolgschool.
Versierde kar
Op 5 mei (Bevrijdingsdag) heeft onze school, als enige basisschool van Oude Pekela, meegedaan
met de optocht. Onze versierde kar heeft zelfs de creativiteitsprijs gewonnen!

Iedereen die meegewerkt heeft aan de kar: hartelijk dank!
Laatste schooldag
De laatste schooldag van dit schooljaar is dit jaar vrijdag 3 juli.
Dus niet, zoals gebruikelijk, de donderdag.
Dit komt doordat de inspectie het nadrukkelijk verbiedt. Zoals u reeds weet was een aandachtspunt
van de inspectie het feit dat onze leerlingen te weinig uren les hebben gekregen.
Bankbattle
Maandag 18 mei heeft groep 8 meegedaan aan de Rabobank bankbattle. Om precies 9:30 uur
moesten ze starten met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen.
Deze hadden betrekking op o.a. schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en
internet. Uiteindelijk resulteerde dit na hard werken in een eindopdracht waarvan de oplossing
moest worden opgeslagen in de digitale BankBattleKluis. De klas die de oplossing als eerste correct
wist in te voeren was winnaar. Groep 8 was klaar in 01:21:08. Afgelopen maandag kwam de uitslag
binnen: ze zijn tweede geworden van de 8 scholen die in hun poule meededen (met nog geen twee
minuten verschil met de winnaar). Goed gedaan groep 8!
“We deden voor het eerst mee aan de bankbattle. Dit is een wedstrijd die de Rabobank heeft
georganiseerd. Je speelt online tegen andere scholen. We wachtten in spanning af welk pakketje we
mochten openmaken, A of B. Toen we wisten welk pakketje het werd (B), gingen we snel aan de slag.
Er waren heel veel opdrachten en er waren drie soorten groepjes. Het eerste groepje moest
sorteren. Ze moesten alles bij elkaar houden. Er was ook een groepje kinderen die achter de pc
zaten, zij zochten informatie op en de rest maakten de opdrachten.
We zijn uiteindelijk tweede geworden. Het was een leuke en leerzame dag”.
Lars en Vlera (groep 8)

