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Agenda

Vooruitblik

8 november
9 november
11 november
17 november
21 november

Groep 5 en 5/6 naar Groningen
(Scheepvaartmuseum en Aa kerk)
Groep 7/8 naar Veenkoloniaal museum
Groep 3 met lampion naar Het Dokhuis
Groep 7/8 naar Van Beresteyn
Informatieavond Dollard College groep 8

1 december
5 december
14 december
22 december
22 of 23 december
24 december

Nieuwsbrief december gaat mee
Sinterklaasfeest
Kerstmarkt van 16.30 uur – 18.30 uur
Kerstdiner
Extra nieuwsbrief gaat mee
Start kerstvakantie (t/m 8 januari 2017)

Ouderbijdrage (herhaling)
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. Heeft u nog niet
betaald dan vragen wij u vriendelijk het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op NL87 RABO
0382643216 t.n.v. de Nevenstichting Hendrik Westerschool o.v.v. de naam van uw kind(eren).
U mag het geld ook contant aan de leerkracht geven.
Bedankt
De kascontrole van schooljaar 2015 - 2016 is inmiddels uitgevoerd. De
kascommissie was zeer tevreden over de stukken en heeft ze akkoord
bevonden.
Wij willen hiervoor de kascommissie, bestaande uit Janneke Streuding en
Carin Koster - Plaggenborg, hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die zij
hierin hebben gestoken!
EU-Schoolfruit
Hoera!!! Wij obs Hendrik Wester doen mee aan EU-Schoolfruit!
Wat is EU-Schoolfruit?
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten
in de klas. We ontvangen 20 weken gratis schoolfruit voor alle
leerlingen!
Fruitlevering
De schoolfruitleveringen starten in de week van 7 november 2016
en lopen t/m de week van 10 april 2017. Er zijn voor u als ouder
geen kosten aan verbonden. Wij krijgen het fruit op maandag geleverd en wij hebben daarom
gekozen om dinsdag, woensdag en donderdag het fruit aan de kinderen aan te bieden.
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Voordelen EU-Schoolfruit:
- Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal 2 keer fruit en
150 gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten
op school niet missen.
- Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren
makkelijker.
- Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven
door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven.
Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EUSchoolfruit- en groenteprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en
zo de basis te leggen voor een gezond leven. Wij zien in het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als
ze groot zijn. Het gezamenlijk eten van groenten en fruit is een effectieve en leuke manier om ze
daarbij te helpen. Wij verwachten dat u dat óók vindt.
Kerstmarkt
Woensdag 14 december, van 16.30 uur tot 18.30 uur, organiseert OBS Hendrik Wester een
kerstmarkt! Na het succes van de voorjaarsmarkt hebben we er dit jaar voor gekozen om een
kerstmarkt te organiseren. De opzet zal deels hetzelfde zijn, maar natuurlijk zal deze markt in het
teken staan van Kerst. U komt toch ook!? Noteer 14 december dus alvast in uw agenda en zegt het
vooral voort aan opa’s, oma’s, vrienden, familie, kennissen etc.
Bezoek Fraeylemaborg
Dinsdag 1 november zijn de groepen 3 en 4 met de bus naar de Fraeylemaborg geweest. ’s Morgens
stonden er 2 bussen uit het busmuseum klaar bij school om de kinderen en begeleiders naar
Slochteren te brengen. Daar aangekomen werden we hartelijk ontvangen en mochten de kinderen
onder begeleiding van de ouders in groepjes opdrachten uitvoeren, zoals hun naam schrijven met
een griffel op een lei, koper poetsen, oude spellen spelen, enz. Ook brachten ze een bezoek aan het
koetshuis en gingen ze door de vertrekken in de Fraeylemaborg. Het was een leerzame en gezellige
morgen en we hebben genoten van de prachtige borg met de mooie tuin. Tegen twaalf uur waren we
weer terug bij school.
Voortgang groep 3
De kinderen van groep 3 zijn alweer bezig in kern 3 van Veilig leren lezen. De meeste kinderen
kennen al 17 letters/klanken en kunnen met deze letters ook woorden maken en lezen. Ook maken
ze regelmatig een dictee met de letterdoos. Deze week hebben de kinderen hun eerste echte schriftje
gekregen voor de dicteewoorden. Het is nu de bedoeling dat ze de woorden niet alleen leggen op de
letterdoos, ze mogen ze nu ook schrijven in hun schriftje! En dat valt nog niet mee. Want tussen
welke lijnen behoor je de letters te schrijven en waar begin je eigenlijk op een bladzijde? Voor ons als
volwassene heel vanzelfsprekend, voor groep 3 kinderen iets nieuws wat ze nog moeten leren. Ook
nu blijkt maar weer, oefening baart kunst, want na een aantal keren schrijven lijkt het alsof ze het al
jaren doen. In november worden de kinderen getoetst op letterkennis en wordt er een woordtoets
afgenomen. Dit wordt ook wel de herfstsignalering genoemd. We krijgen dan inzicht welke kinderen
sterke lezers zijn en welke kinderen hulp nodig zijn bij het leren lezen.
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Sociale Veiligheid
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte bijlage waarin u wordt gevraagd om een vragenlijst
rondom sociale veiligheid in te vullen. Begin oktober heeft u een nieuwsbrief ontvangen van ons
bestuur (SOOOG) waarin u bent geïnformeerd over de oudervragenlijst omtrent sociale veiligheid.
In deze bijlage staat beschreven waarom deze vragenlijst er is, hoe het werkt en wat er met uw
antwoorden gebeurt. Het is de bedoeling dat er één vragenlijst per gezin wordt ingevuld. Bij een
gescheiden gezin mogen beide ouders de lijst invullen. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de
vragenlijst thuis in te vullen dan bieden wij als school natuurlijk de mogelijkheid om de vragenlijst op
school in te vullen.
Scholenmarkt
Op woensdag 16 en donderdag 17 november tussen 18.00 uur en 21.00 uur organiseren meerdere
scholen voor Voortgezet Onderwijs in Groningen een scholenmarkt. Op deze scholenmarkt kunnen
ouder(s), verzorger(s) en hun kinderen met leerlingen en docenten van verschillende scholen praten.
Zo kunnen zij zich oriënteren op welke scholen er zijn en welke open dagen zij willen bezoeken. De
kinderen van groep 8 hebben hierover een flyer mee naar huis gekregen.
Keuzevakken
Ik ben bij de kleuters geweest en het was heel erg leuk. Ik was bij juf Greetje en juf Harma. Ik heb
met de kinderen geknutselt. Ik heb een padenstoel gemaakt met groep 1 en nog veel meer
geknutseldt. En ik heb in de popenhoek gespeeld en met Kappla.
Brooklyn de Wit, groep 6
Een paar vakken waren: kleuters, sporten, dieren diploma, drama, pizza, dansen. Ik ben bij drama en
dieren diploma geweest. Dat was erg leuk. Bij drama moest je zelf toneel verzinnen en bij dieren
diploma moest je knutselen en iets over dieren maken.
Elise Mulder, groep 6
Bibliotheek
Zie pagina 4 van deze nieuwsbrief voor een flyer van de bibliotheek.
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