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Nieuwsbrief: september 2015
Agenda

8 september
16 september

Start 1e blok keuzevakken
Korfbaltoernooi groep 5 t/m 8

Vooruitblik

1 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
8 oktober

Oud papier
Voortgangsgesprekken groep 2 t/m 8
Voortgangsgesprekken groep 2 t/m 8
Start kinderboekenweek
Nieuwsbrief oktober
Fietskeuring groep 3 t/m 8

Dit schooljaar zijn wij gestart met 137 leerlingen. Ze zijn als volgt over de groepen verdeeld:
Groep 1 en 2 a
: 18
Groep 4 b
: 15
Groep 1 en 2 b
: 21
Groep 5 en 6 : 19
Groep 3
: 21
Groep 7
: 16
Groep 4 a
: 15
Groep 8
: 12
Er zijn 2 nieuwe leerkrachten gestart, juf Linda en juf Marjan. Zij stellen zich graag aan u voor:
Juf Linda de Jonge
Mijn naam is Linda de Jonge. Ik ben 28 jaar en woon in Bellingwolde. De afgelopen jaren heb ik in
verschillende groepen en op verschillende scholen lesgegeven, waaronder de Linde, de Theo
Thijssen, de Rhederbrug en de Houwingaham. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan in vrijwel alle
groepen. Dit schooljaar zal ik op de dinsdag en woensdag les geven aan groep 8 van de Noordkaap
en op de donderdag en vrijdag aan groep 5/6 van de Hendrik Wester.
Daarnaast zal ik mij komend schooljaar richten op de academische
basisschool. Ik hoop er samen met de kinderen, collega's en ouders
een leuk en leerzaam schooljaar van te maken.
Juf Marjan Begeman
Even voorstellen,
Leeftijd?
Woonplaats?
Jarig?
Beroep:
Hobby's?
Muziek?
Boek?
Vakantie?
Vak?
Eten?
Snoep:
Motto?
Huisdier?

Wie? Marjan Begeman.
27 jaar.
Vlagtwedde.
8 november.
Leerkracht. Ik sta elke woensdag voor groep 8 op de Hendrik Westerschool.
Sporten, Films, Boeken, Uit eten, Reizen.
U2, Coldplay, Muse.
‘Toen ik je zag’ van Isa Hoes.
Ik heb een rondreis gemaakt door Australië, Nieuw-Zeeland, Bali en Hongkong.
Mooi!!
Geschiedenis, Gymnastiek.
Stamppot, Turks, Biefstuk, Pasta… en nog veel meer.
Chocolade.
‘The journey of a thousand miles begins with a single step’
Twee katten.

Dol op?
Sport?
TV?
Film?

Lachen.
Spinning.
De Slimste Mens.
The Shawshank Redemption.

Tot ziens op de Hendrik Westerschool! Groeten Marjan.
Stagiaires
Ook dit schooljaar is er weer een aantal stagiaires bij ons op school actief. Twee stagiaires zijn
inmiddels gestart met hun stage. Zij stellen zich voor:
Hallo!
Ik ben Juf Milou, ik kom stage lopen bij de
onderbouw in groep 1/2 B. Ik loop hier het
komende half jaar elke dinsdag stage en in
week 38 ben ik er van maandag t/m vrijdag.
Ik kom van de Hanzehogeschool in
Groningen en ik woon in Veendam. Ik heb er
veel zin in en hoop een leuke tijd te hebben!
Met vriendelijke groeten,
Juf Milou

Hoi, ik ben Leonie van Dam. Ik loop stage in groep
3. Ik ben 19 jaar en ik woon in Veendam. Ik woon
samen met mijn broertje twee week bij mijn moeder
en daarna twee week bij mijn vader. Bij mijn vader
heb ik een puppy en bij mijn moeder twee teckeltjes.
Ik leer er natuurlijk voor om juf te worden, dit doe ik
op de PABO aan de Hanze Hogeschool in
Groningen. Ik loop dus stage op deze school omdat
ik ook graag juf wil worden. Dit weet ik al mijn hele
leven dus ik vind het ook erg leuk om stage te lopen!
U zult mij vast nog wel eens tegenkomen, want ik
ben hier het hele jaar te vinden op de dinsdag.

Wij wensen juf Milou en juf Leonie veel plezier en
hopen dat ze een leerzame periode bij ons op school gaan hebben.

Kascontrole schooljaar 2015-2016
Afgelopen maandag 7 september is er een mail verstuurd met de vraag wie de kascontrole van 20142015 zou willen uitvoeren (samen met mevr. M. Strating). Helaas hebben wij hier tot op heden nog
geen reactie op gehad. Hieronder nogmaals de verstuurde mail:
Elk jaar dient er een kascontrole plaats te
vinden om te controleren hoe en
waaraan de gelden van de ouders besteed
zijn. De mensen die deze controle
uitvoeren mogen geen lid zijn van de MR,
OR en/of de Nevenstichting. Leden
van een kascontrole mogen tweemaal deze
controle uitvoeren. De kascontrole van
2013-2014 is uitgevoerd door dhr.
P. Hulzebos (2e keer) en mevr. M.
Strating (1e keer). De kascontrole voor
2014-2015 wordt uitgevoerd door
mevr. M. Strating (2e keer) en hiervoor
zijn wij nog op zoek naar een ouder die
deze kascontrole wil uitvoeren. Het kost slechts een paar uurtjes van uw tijd. Onze vraag is dan ook:
wie zou, samen met mevr. M. Strating, de kascontrole van 2014-2015 willen uitvoeren? Reacties
mogen gestuurd worden naar Simon v.d. Werff (obshendrikwester@sooog.nl).
Vakantieregeling 2015 - 2016
Herfstvakantie
: 17 t/m 25 oktober
Kerstvakantie
: 19 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
: 27 februari t/m 6 maart
Paasvakantie
: 28 maart
Koningsdag
: 27 april
Meivakantie
: 30 april t/m 16 mei
Zomervakantie
: 15 juli (12:00 uur) t/m 28 augustus
Margedagen 2015 - 2016
Maandag 16 november zijn de kinderen de gehele dag vrij in verband met een margedag. Dit geldt
ook voor woensdag 23 maart, vrijdag 29 april en maandag 11 juli.

Informatiekaart
Ook dit schooljaar hebben wij weer een informatiekaart voor u ontwikkeld. Hierop vindt u in één
handig overzicht alle belangrijke informatie en data voor het komende schooljaar. De
informatiekaart is donderdag 10 september meegegeven. Daarnaast hebben wij u een pen cadeau
gedaan! Liever de informatiekaart digitaal? U kunt hem vanaf de website ook downloaden
(www.obshendrikwester.nl).
Oproepje! Wie wil LOT-team versterken?
Het LOT-team is een groepje ouders dat een aantal keer per jaar alle kinderen van de school
controleert op hoofdluis. De data ( 4 donderdagen) voor dit schooljaar zijn al bekend; 29 oktober, 7
januari, 10 maart en 19 mei. We kunnen nog wel een paar ouders gebruiken die mee willen helpen.
Kunt u deze data en wilt u meehelpen? Geef het even door aan juf Katinka; LOT-coördinator.
Alvast bedankt.
Rapporten
In oktober vindt het eerste contactmoment plaats door middel van voortgangsgesprekken.
Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 twee keer per jaar een rapport mee: één in
februari en één in juni 2016. Groep 8 heeft een afwijkende gesprekkencyclus i.v.m. de keuze voor
het vervolgonderwijs.
Naamswijziging
De naam Ouderhulpgroep (OHG) is gewijzigd in Ouderraad (OR). De naam is nu binnen alle
scholen van SOOOG hetzelfde.
Huishoudelijke mededelingen
- Wij verzoeken u vriendelijk geen auto’s op de stoep te parkeren. Bij de uitgang van het plein voor
groep 3 t/m 8 kunnen hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Het laatste wat we willen is dat er
ongelukken gebeuren.
- Ook vragen wij u de hekken van het kleine plein (kant Burg. Snaterlaan) te sluiten bij het verlaten
van de school/het plein.
Informatieavond
De informatieavond vond plaats op dinsdag 1 september. De opkomst was voornamelijk in groep 3
heel hoog. Bijna alle ouders van deze groep waren aanwezig! In de overige groepen hadden wij
gehoopt op nog meer ouders.
Oud papier
Op donderdag 1 oktober wordt weer het oud papier opgehaald. Zoals u waarschijnlijk al heeft
gemerkt staan de blauwe papiercontainers niet meer in de centrale hal. Deze zijn verplaatst naar een
afgesloten berging. Uiteraard willen wij nog steeds graag uw oud papier ontvangen. U kunt het dan
ook afgeven bij de conciërge.
Korfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 16 september doen de groepen 5 t/m 8 van onze school weer mee aan het
schoolkorfbaltoernooi. Mocht u willen komen aanmoedigen dan bent u welkom op het terrein van
WSS.
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 begin oktober geschieden.

Groep 4
Door het grote aantal leerlingen in groep 4 is deze groep gesplitst. Op vrijdag worden de groepen
gecombineerd en krijgen ze gezamenlijk les. Door creatieve inzet van de beschikbare uren is het ons
gelukt om gedurende het schooljaar voor 30 vrijdagen extra mankracht te krijgen. De groepen
kunnen ook op deze vrijdagen apart les krijgen, zonder dat er veel wisselingen van leerkrachten zal
zijn. Uiteraard zijn wij hier zeer blij mee!
Groene voetstappen
Groenling-breed doen we mee met de actie “Groene voetstappen”. Het is de
bedoeling om in de week van 14 t/m 18 september zoveel mogelijk lopend en
fietsend naar school te gaan en op deze manier ‘groene voetstappen’ in de
vorm van stickertjes te verdienen. Het is een leuke manier om de kinderen te
laten nadenken over gezonde lucht en een veilige omgeving.

