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Agenda

15 mei
19 mei
23 mei
24 mei
25 en 26 mei
31 mei

Schoolreis groep 1 en 2
Softbalclinic groep 7 en 8
Afsluiting voetbal groep 7 en 8
Margedag, alle kinderen vrij
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Start afname Cito E toetsen

Vooruitblik

1 juni
1 juni
5 t/m 7 juni
8 juni
12 t/m 16 juni
20 juni
21 t/m 23 juni
28 juni

Nieuwsbrief juni gaat mee
Oud papier
Pinkstervakantie, alle kinderen vrij
Schoolreis groep 3 en 4
Avond4daagse
Schoolreis groep 5 en 6
Schoolkamp groep 7 en 8
Circusproject met de hele school

Leerlingenraad
Inmiddels is de leerlingenraad al fanatiek van start gegaan. Er zijn veel
onderwerpen aan bod gekomen en er wordt goed en serieus
vergaderd en dat is ook duidelijk te zien op de foto. De leerlingenraad
heeft zelf een kort verslagje geschreven over de bevindingen tot nu
toe:
Vergaderd op een donderdag om 13:15 . Vorige week hadden we het
gehad over een ideeënbus die nu in de gang staat. En over de spelletjeskast die op geruimd moest worden. De ideeënbus zorgt er voor dat de
kinderen op school ook hun idee kunnen vertellen. Zodat wij de
leerlingenraad er over kunnen vergaderen. En dat de kinderen ook hun
eigen mening kunnen geven. Er zijn al veel ideeën uit de ideeënbus
gekomen .
Geschreven door Debby en Anniek uit de leerlingenraad.
Schoolfotograaf
Maandag 10 april zijn alle kinderen op de foto gekomen. Inmiddels heeft iedereen een inlogkaart
gekregen om de foto’s te bestellen. Hopelijk bent u tevreden over de gemaakte foto’s. De termijn
voor de gratis groepsfoto eindigt vandaag (11 mei). Uiteraard heeft u ook daarna nog voldoende tijd
om de schoolfoto’s te bestellen.
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Kosten schoolreis
De kosten voor de schoolreizen voor dit schooljaar zijn als volgt:
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

€ 22,€ 23,€ 30,€ 65,-

Voor ouders die een machtiging aan de school hebben gegeven, is het schoolreisgeld inmiddels
geïncasseerd.
Mocht u nog niet betaald hebben, wilt u er dan voor zorgen dat het schoolreisgeld betaald is op het
moment dat uw zoon/dochter op schoolreis gaat? U mag dit contant doen, maar liever het bedrag
overmaken op NL87 RABO 0382643216 t.n.v. Nevenstichting OBS Hendrik Wester onder
vermelding van de naam van uw kind(eren). Bij voorbaat dank!
Circusproject
Alle kinderen op de 24 scholen van SOOOG gaan ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de
stichting een onvergetelijke dag meemaken. Op elke school wordt de komende periode een stuntdag,
een theaterdag of een circusdag georganiseerd. Als school hebben wij gekozen voor een circusdag.
Dit betekent dat woensdag 28 juni geheel in het teken zal staan van “circus”. De gehele dag wordt
georganiseerd door een ervaren bedrijf. U ontvangt hierover nog meer informatie.
Kinderen vrij
Woensdag 24 mei t/m vrijdag 26 mei zijn alle kinderen vrij. Woensdag 24 mei is namelijk een
margedag en donderdag 25 en vrijdag 26 mei is het Hemelvaart.
Daarnaast zijn de kinderen vrij op maandag 5 t/m woensdag 7 juni i.v.m. Pinksteren. Donderdag 8
juni gaan de kinderen dan “gewoon” weer naar school (groep 3 en 4 gaan op schoolreis).
Margedag 19 juli
Via de MR kregen wij een aantal vragen binnen over de margedag in de laatste schoolweek. Waarom
deze margedag op woensdag en niet op vrijdag? De reden hiervoor is dat deze margedag gebruikt
wordt als organisatievergadering voor het team. Voorgaande schooljaren werd de maandag in de
laatste schoolweek hiervoor gebruikt, maar we hebben er bewust voor gekozen om dit op woensdag
te doen i.v.m. het beperkt aantal marge-uren. Deze hele woensdag zit het team bij elkaar om alles te
organiseren voor het nieuwe schooljaar. Hier komen vaak zaken in naar voren die nog een actie
vragen van de directie en/of het team. Die zaken kunnen dan nog voor de start van de
zomervakantie opgepakt en georganiseerd worden. Denk aan bijvoorbeeld de overdracht van de
leerlingen/groepen.
Eindtoets groep 8
Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april heeft groep 8 hard gewerkt aan de Centrale
Eindtoets van Cito. Woensdag 10 mei werd de score bekend (digitaal) en hebben alle kinderen van
groep 8 de score mee naar huis gekregen. Uiteraard zijn wij allen enorm trots op de prestaties van de
leerlingen!
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Vakantie lezen
Groep 3 en 4 doet via school mee met het
bibliotheekprogramma Vakantielezen. Tijdens Vakantielezen
stuurt de bibliotheek de kinderen alvast op reis! De klas heeft
een stapel heerlijke leesboeken en een landkaart gekregen.
Waar gaan we heen? De kinderen kunnen aan de hand van
stickers aangeven welke “landen“ ze hebben bezocht met het
lezen van hun boeken. Vlak voor de zomervakantie sluiten we
Vakantielezen af met een feestje. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 4 juli, ’s middags op school. Dit
feestje is niet compleet zonder ouder(s), verzorger(s), opa’s en oma’s dus wij gaan er vanuit dat u
hierbij aanwezig bent! U wilt dit zelf toch ook niet missen?! Een uitnodiging hiervoor volgt uiteraard
nog.
Maar dat is niet alles! Jullie kunnen thuis ook meedoen met Vakantielezen. Gebruik hiervoor de
landkaart en stickers.
Ontruimingsoefening
Maandag 8 mei hebben we als Groenling een algehele ontruimingsoefening gedaan. Rond 9.30 uur
ging het “brandalarm” en werd er opdracht gegeven tot ontruiming. Het was goed en fijn om te zien
dat onze kinderen goed wisten wat ze moesten doen. Er heerste dan ook absoluut geen paniek.
Binnenkort wordt de oefening geëvalueerd en gaan we bekijken welke acties we moeten inzetten om
de ontruiming nog beter te laten verlopen.
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