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Nieuwsbrief: oktober 2015
Agenda

13 oktober
16 oktober
17 oktober
29 oktober

Voorstelling groep 5 en 6 in theater Van Beresteyn
Sportiefste klasverkiezing groep 7 en 8
Start herfstvakantie (t/m 25 oktober)
Luizencontrole

Vooruitblik

3 november
9 november
11 november
16 november
17 november

Informatieavond groep 8 van het Dollard College
Start verkoop Kaart in Actie
Groep 3 gaat naar de Molenhof
Margedag, alle kinderen vrij
Ouderavond “mediawijsheid”

Nevenstichting
Het bestuur van onze Nevenstichting heeft eind vorig schooljaar besloten om te stoppen. Hiervoor
zijn wij nog steeds op zoek naar iemand die plaats wil nemen in de Nevenstichting. Vooralsnog
bestaat de Nevenstichting uit Patrick Kremer en Simon v.d. Werff. Wilt u plaats nemen in de nieuwe
Nevenstichting zodat wij weer compleet zijn? Meldt u dan zo snel mogelijk aan. Dit mag bij de
schoolcoördinator van de school, Simon v.d. Werff (obshendrikwester@sooog.nl).
Vanzelfsprekend willen wij langs deze weg Johan Buhrs,
Vicento Brehen en Gea Rooks (het vorige bestuur van de
Nevenstichting) hartelijk bedanken voor hun inspanningen en
inzet voor onze school.
Website
Vorig schooljaar hebben wij onze website geheel vernieuwd. Inmiddels hebben de leerkrachten de
groepspagina’s gevuld en zullen deze pagina’s up-to-date worden gehouden. U vindt op deze
groepspagina’s allerlei leuke informatie, weetjes, foto’s en handige links. Daarnaast staan ook de
eerste foto’s online! Neemt u dus snel een kijkje en mocht u iets missen? Laat ons dit dan snel
weten!
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 zal binnenkort geschieden.
Bedankt
De kascontrole van 2014-2015 is inmiddels uitgevoerd. Wij willen
hiervoor de kascommissie, bestaande uit Melleny Strating en Janneke
Streuding, hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die zij hierin
hebben gestoken!

Kaart in Actie
Dit schooljaar doen wij mee aan de actie; Kaart in Actie (www.kaartinactie.nl). De kinderen gaan
hiervoor allemaal een eigen kaart ontwerpen. Ze moeten hiervoor een zo mooi mogelijke tekening
maken. Deze tekening wordt vervolgens gedrukt tot een echte kaart! De kaarten kunnen vervolgens
verkocht worden aan ouders, buren, vrienden, kennissen, grootouders etc. Het bedrag dat dit
oplevert voor school willen wij gebruiken om dit schooljaar nieuwe sporttenues aan te schaffen voor
de gehele school. De tekeningen worden 15 oktober opgestuurd en vanaf maandag 9 november
kunnen de kinderen de kaarten verkopen! Help ons dus zo veel mogelijk mee, koop de kaarten en
steun hiermee de school! Mocht u vragen hebben over deze actie neem dan gerust contact op met
de betreffende leerkracht.
Jaarverslag MR
Het jaarverslag van de MR ligt, zoals u gewend bent, ter inzage tijdens de eerste rapportgesprekken.
Deze rapportgesprekken vinden plaats op maandag 15 februari en dinsdag 16 februari.
Muziekles in groep 5 en 6
We zijn al een paar weken vol van start met de muzieklessen in groep 5 en 6. Het doel is om de
kinderen in 2 jaar een goede basis aan muziekkennis en vaardigheden mee te geven, zoals bij AMVles, zodat kinderen gestimuleerd worden om verder met muziek aan de slag te gaan.
Op mijn website is een pagina speciaal voor kinderen die les van mij hebben. Hier vind je linkjes
naar liedjes en filmpjes uit de les: http://muziekyes.nl/voor-kids/
Maria Ciza
www.muziekyes.nl
Oproep! Bibliotheekmoeder gezocht!
De groepen 1 t/m 4 lenen één keer in de drie weken een boek bij de Bibliotheek op School. Hierbij
assisteren bibliotheekmoeders. Eén moeder is hiermee gestopt en daarom zoeken wij versterking.
De taken zijn: aangeven in groep 3 en 4 wanneer ze hun boek mogen ruilen, groepjes kleuters
begeleiden met het uitzoeken van een boek. Innemen en scannen van de geleende
bibliotheekboeken.
Lijkt het u leuk om hieraan mee te werken of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Maja
ten Hertog (leerkracht groep 4a en leescoördinator).

