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Agenda

10 t/m 13 oktober
11 oktober
15 oktober
27 oktober
31 oktober

Voortgangsgesprekken groep 2 t/m 8
Afsluiting kinderboekenweek
Start herfstvakantie (t/m 23 oktober)
Luizencontrole
Margemiddag, alle kinderen ’s middags vrij

Vooruitblik

1 november
3 november
3 november
17 november

Groep 3 en 4 naar Fraeylemaborg
Nieuwsbrief november gaat mee
Oud papier
Groep 7-8 naar van Beresteyn

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 NL87 RABO
0382643216 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 heeft inmiddels plaats gevonden.
Voortgangsgesprekken
De voortgangsgesprekken voor groep 2 t/m 8 stonden gepland voor maandag 10 oktober en
dinsdag 11 oktober. Dinsdagmiddag 11 oktober is er echter ook een afsluiting van de
kinderboekenweek in De Binding. Net als vorig jaar zullen hier gemaakte werkjes tentoon worden
gesteld en kunnen alle kinderen spelletjes doen. Om u als ouder, de leerlingen én de leerkrachten in
de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te zijn kan het dus voor komen dat u voor woensdag 12
oktober of donderdag 13 oktober wordt uitgenodigd voor het voortgangsgesprek van uw
zoon/dochter. Maandag 10 oktober staan in ieder geval de "broertjes/zusjes" gesprekken gepland.
Afsluiting kinderboekenweek
Dinsdagmiddag 11 oktober vindt er van 16.00 uur – 18.00 uur een afsluiting plaats van de
kinderboekenweek in De Binding. Alle kinderen hebben hierover een flyer mee naar huis gekregen.
Voor de kinderen zijn er spelletjes en daarnaast worden er gemaakte werkjes van kinderen tentoon
gesteld. U komt toch ook!?
Verkeersveiligheid
De herfst en de winter staan weer voor de deur
en dit betekent dat er vaker kinderen met de auto
naar school worden gebracht. Vanwege de beperkte
parkeermogelijkheden kan dit voor gevaarlijke
situaties zorgen. Wij willen u dan ook vragen om
uw auto niet in of vlakbij de bocht te parkeren (aan
de achterkant van school), maar verderop in de
straat (IJsbaanlaan). Op deze manier blijft het
kruispunt (rode cirkel) voor iedereen overzichtelijk.
Margemiddag
Maandagmiddag 31 oktober maakt het team gebruik van de marge-uren. Dit betekent dat deze
1

middag alle kinderen vrij zijn. Alle kinderen worden ’s ochtends dus wel gewoon op school
verwacht. Het team gebruikt deze middag om een cursus te volgen voor het nog beter organiseren
van de leerlingenzorg in ons administratiesysteem.
Informatiekaart
Een oplettende ouder heeft een foutje op de informatiekaart ontdekt. Het Paasfeest staat namelijk 2
keer genoemd (25 maart en 14 april). De juiste datum moet zijn: 14 april 2017.
Korfbaltoernooi
Afgelopen woensdag 5 oktober hebben twee teams van de Hendrik Wester meegedaan aan het
korfbaltoernooi. Er was een team van groep 5/6 en een team van 7/8. Het team van groep 7/8 is
eerste geworden en dat is natuurlijk een geweldige prestatie! Gefeliciteerd jongens en meisjes. Van
het toernooi zijn natuurlijk ook foto’s gemaakt en deze kunt u op de website van school bekijken.
Muziekles
De kinderen van alle groepen 5 en 6 in Nieuwe, Oude en Boven Pekela hebben wekelijks muziekles
in de klas. Op een initiatief van de Stichting Muzikaal Pekela verzorg ik deze muzieklessen. We
zingen, luisteren naar muziek, leren over notenschrift en gebruiken muziekinstrumenten in de lessen.
De bedoeling is om uw kind een goede basis aan muzikale vaardigheden en kennis te laten
verwerven.
Op de site www.muziekyes.nl kunt u meer informatie over mij en mijn werk als muziekdocent
vinden. Op de kids pagina vindt u een aantal links waarmee ook thuis materiaal uit de muziekles te
bekijken en luisteren is. Nu zijn dat bijvoorbeeld de liedjes 'Opstaan' en 'Hey ba ba re bop', die we
onlangs geleerd hebben met de groep. In de komende tijd volgt steeds nieuw materiaal.
Ik hoop dat elk kind geniet van de muzieklessen en dat we samen het beste in uw
kind naar boven halen.
Met vriendelijke groet,
Maria Ciza
www.muziekyes.nl
MR
Met het starten van het nieuwe schooljaar, heeft ook de MR de draad weer opgepakt.
Inmiddels hebben we de eerste vergadering alweer gehad. Hierin is onder andere de nieuwe
taakverdeling binnen de MR besproken. Door het vertrek van juf Tina en juf Claudia uit de MR
kwamen er twee plaatsen vrij wat betreft de lerarengeleding. Deze plaatsen zijn opgevuld door juf
Maja en juf Kratia. Ook waren er twee plaatsen voor de oudergeleding. Deze zijn ingenomen door
René Beertema (vader van Sven; groep 5 en Lieke; groep 3) en Greetje Drenth – Godlieb (moeder
van Ilse; groep 4 en Niels; groep 1).
Andere onderwerpen die tijdens de eerste vergadering zijn besproken zijn het speeltoestel op het
grote plein, de verkeerssituatie/parkeren rondom school en hondenpoep rondom school.
Verder gaan met mediawijsheid en het goed ontplooien van onze nieuwe MR en een nieuwe
clusterdirecteur (Annet Flim) zullen de speerpunten zijn voor dit schooljaar.
Een aantal MR-leden zal de basiscursus MR zo mogelijk gaan volgen.
Het jaarverslag 2015/2016 zal binnenkort ter inzage liggen.
Heeft u zelf ideeën over/voor de school of de MR of zou u graag eens een MR-vergadering
(gedeeltelijk) bijwonen, dan nodigt de MR u van harte uit contact op te nemen met de secretaris van
de MR, juf Kratia Heemstra (groep 3). Dit kan door haar aan te spreken, maar ook digitaal
(k.heemstra@sooog.nl).
Tips, vragen, op- en aanmerkingen zijn altijd welkom!!!
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