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Postadres:
Postbus 105
9665 LH Oude Pekela
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9665 HS Oude Pekela
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Website:

0597 – 613710
obshendrikwester@sooog.nl
www.obshendrikwester.nl

Nieuwsbrief: november 2015
Agenda

9 november
11 november
16 november
17 november
24, 25 en 26 november

Start verkoop Kaart in Actie (t/m 23 november)
Sint Maarten
Margedag, alle kinderen zijn vrij
Ouderavond “mediawijsheid”
GGD groep 2

Vooruitblik

2 december
3 december
10 december
17 december
19 december

Sinterklaasviering
GGD groep 7
Nieuwsbrief mee
Kerstfeest
Start kerstvakantie (t/m 3 januari 2016)

Ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage is onveranderd gebleven, namelijk € 17,50 euro per kind. Van dit
geld worden diverse activiteiten en feestelijkheden voor de kinderen bekostigd. Wij vragen u
vriendelijk het bedrag over te maken op NL87RABO0382643216 t.n.v. de Nevenstichting Hendrik
Westerschool o.v.v. de naam van uw kind(eren).
Ouders die een machtiging hebben gegeven hoeven verder geen actie te ondernemen. Het
incasseren is inmiddels geschied.
Kaart in Actie
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij dit
schooljaar meedoen aan Kaart in Actie. Alle kinderen hebben
hiervoor een prachtige tekening gemaakt en van deze
tekeningen zijn schitterende kaarten gedrukt. Maandag 9
november starten wij met de verkoop. De kinderen krijgen 8 setjes met kaarten mee. Mochten er
meer dan 8 setjes verkocht worden dan kunnen deze bijbesteld worden. De pakketjes worden
verkocht voor €4,- per set en hiervoor ontvangt u 4 dubbele wenskaarten met envelop en handige
kortingsbonnen van minstens € 125,-. Als u setje koopt vindt u deze bonnen
in het setje. Deze prachtige wenskaarten zijn dus geheel door uw eigen
zoon/dochter gemaakt! De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede
aan de aanschaf van nieuwe sportshirtjes voor obs Hendrik Wester! De
kaarten kunnen verkocht worden aan ouders, buren, vrienden, kennissen,
opa’s en oma’s etc.
De verkoop duurt tot en met maandag 23 november.
Kinderen die het presteren om 8 of meer setjes te verkopen krijgen als
cadeautje een legpuzzel van hun eigen gemaakte kaart!
Sportiefste klas
Dit jaar heeft groep 7 en groep 8 meegedaan aan de sportiefste klas verkiezing. Een serie spelletjes
moest afgewerkt worden en hier werden punten aan toebedeeld. Groep 7 en 8 hebben ontzettend
hun best gedaan en heeft geresulteerd in een 5e plaats voor groep 8 en een 4e plaats voor groep 7. Er
zijn ook foto’s gemaakt en deze kunt u op onze website vinden!

Enthousiaste ouder gezocht
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”? Laat ons dit dan weten en dat kunt u doen
bij:
Simon v.d. Werff
s.vander.werff@sooog.nl
Bij aanmelding van meer dan één persoon maakt het huidige bestuur een keuze.
Beste bibliotheek van Nederland
Zoals u wellicht al weet is de Bibliotheek Oude Pekela genomineerd voor de Beste Bibliotheek van
Nederland. De Bibliotheek Oude Pekela neemt het op tegen 5 andere bibliotheken. Ze zijn in het
goede gezelschap van de bibliotheken van Gouda, Alkmaar, Apeldoorn, Amersfoort en Weert. Niet
de minste concurrenten dus. De winnaar van de titel Beste Bibliotheek van Nederland wordt dit jaar
niet alleen gekozen door een vakjury, ook het publiek mag vanaf 2 november meebeslissen. Het
publiek kan vanaf maandag 2 november stemmen via www.stempekela.nl. Help dus de Bibliotheek
Oude Pekela en breng zo snel mogelijk uw stem uit!

