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Nieuwsbrief: mei 2016
Agenda

2 juni
2 juni
6 t/m 10 juni
13 juni
13 juni
13 t/m 15 juni
14 juni

Oud papier
Verkeersexamen (praktijk) groep 7 en 8
Avond4daagse in Winschoten
Schoolreis groep 3 en 4
Schoolreis groep 5 en 6
Schoolkamp groep 7 en 8
Schoolreis groep 1 en 2

Vooruitblik

4 juli
5 juli
8 juli
11 juli
15 juli
16 juli
29 augustus

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapport 2 gaat mee naar huis
Margedag, alle leerlingen vrij
Laatste schooldag
Start zomervakantie
Start schooljaar 2016-2017

Nieuwe uitdaging
Vanaf komend schooljaar zal ik niet meer werken voor onze stichting SOOOG, maar heb ik een
uitdaging aangenomen binnen twee scholen voor Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende
Kinderen (ZML).
Ik heb hier vanzelfsprekend heel veel zin in, maar ga wel weg met gemengde gevoelens omdat ik het
hier op school ook erg goed naar mijn zin heb.
Toch heb ik ervoor gekozen de uitdaging aan te gaan. Ik dank jullie voor de contacten en
samenwerking. Natuurlijk wens ik jullie en jullie kinderen het allerbeste!
Map Schepers, Clusterdirecteur SOOOG.
Schoolreizen
Het is bijna weer zover, de schoolreis! Hieronder vindt u nogmaals de data en de bestemmingen van
de verschillende schoolreizen:
Groep 1 en 2
Sprookjeshof Zuidlaren
dinsdag 14 juni
Groep 3 en 4
Sprookjeshof Zuidlaren
maandag 13 juni
Groep 5 en 6
Attractiepark Duinen Zathe Appelscha
maandag 13 juni
Groep 7 en 8
25 graden Noord Drouwenerveen
maandag 13 juni t/m
woensdag 15 juni
Mocht u de schoolreis nog niet hebben betaald, willen wij u vriendelijk verzoeken om dit alsnog in
orde te maken? Het betreffende bedrag kan overgemaakt worden op NL87 RABO 0382643216
t.n.v. Nevenstichting OBS Hendrik Wester onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Bij
voorbaat dank!
Oudertevredenheidsonderzoek
Vrijdag 20 mei heeft u een mail ontvangen voor het aanmaken van een account voor het
ouderportal. Dit heeft u nodig om het oudertevredenheidsonderzoek in te kunnen vullen.
Maandag 23 mei heeft u een uitnodiging gekregen om het oudertevredenheidsonderzoek
in te vullen. Vanzelfsprekend hopen wij dat u allen dit onderzoek in zult vullen. De
resultaten gebruiken wij om ons onderwijs naar een nog hoger plan te tillen. De vragenlijst

staat open tot 10 juni. Wij verwachten dat u hierdoor voldoende tijd heeft om de vragenlijst in te
vullen. Bedankt voor uw medewerking.
NSCCT
Wij hebben besloten om in de groepen 4, 6 en 8 een capaciteitentoets af te nemen. We hebben
gekozen voor de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test). De NSCCT toetst niet wat
een kind heeft geleerd, maar is bedoeld om te kijken over welke mogelijkheden het kind beschikt om
te kunnen leren. Dit leervermogen is van belang om te weten welke verwachtingen we van onze
leerlingen mogen hebben. Het is goed om hoge eisen te stellen, maar het kind moet er wel aan
kunnen voldoen. De uitslag van de test stelt ons beter in staat om het onderwijs af te stemmen op de
mogelijkheden van het kind. Vanzelfsprekend wordt de uitslag van deze toets ook met u besproken.
Cito eindtoets groep 8
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag hun score op de Cito eindtoets
mee naar huis gekregen. Wij zijn ontzettend trots op de behaalde resultaten!
Schoolfoto’s
Mocht u nog geen schoolfoto’s hebben besteld dan kunt u dit alsnog doen. Voor de meivakantie
hebben alle leerlingen een strookje met inloggegevens meegekregen waarmee u de foto’s kunt
bestellen.
Avond4daagse
Dit jaar lopen wij als school mee met de Avond4daagse van Winschoten.
We lopen als school mee met de 5 km (groep 2 t/m 4). Bij groep 5 t/m 8
waren helaas te weinig opgaves om mee te lopen. Nadere informatie ontvangen
de kinderen binnenkort.
Oud papier
Op 2 juni staat de oud papier container weer bij school.
Schoolsportolympiade
Donderdag 26 mei hebben wij mee gedaan aan de schoolsportolympiade. Dit jaar waren ook een
aantal Duitse basisscholen uitgenodigd om deel te nemen (vanuit de partnergemeente Grossefehn).
We kunnen terug kijken op een prachtige sportolympiade!
Verkeersexamen
Donderdag 2 juni doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan het verkeersexamen (praktijk).
Eerder dit schooljaar zijn alle kinderen al geslaagd voor het theoretische verkeersexamen. Zorgt u als
ouder(s), verzorger(s) ervoor dat uw zoon/dochter over een goede en degelijke fiets beschikt?
Vanzelfsprekend verwachten wij deze dag ook alle leerlingen op de fiets op school.
We wensen alle leerlingen veel succes!
DM Medisch
We hebben als school de vraag gekregen om een stukje in onze nieuwsbrief te plaatsen over het
belang van mondverzorging. Onderstaand stuk is geschreven door DM Medisch:
Sinds kort zijn wij gevestigd met een kindervriendelijke tandartspraktijk in Winschoten, er zijn geen wachttijden.
Ons team bestaat uit een jong team van drie tandartsen. U kunt zich aanmelden en gebruik maken van de eerste
controle gratis als nieuwe patiënt, ook voor u als ouders/verzorgers.
Zoals u misschien wel weet zijn de kinderen gratis verzekerd voor tandartskosten tot hun 18de jaar. Het tegengaan
van tandbederf is zeer belangrijk en daarom is het belangrijk dat de kinderen al vanaf hun derde jaar een bezoekje
brengen aan de tandarts, 2 x per jaar controle.
Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag en bereikbaar onder nummer 0597-852514.
DM Medisch BV
Wilhelminasingel 1

