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Agenda

12 september
13 september
14 september
21 september
27 september
29 september

Informatieavond groep 1/2 A, 1/2 B en 4
Informatieavond groep 3, 5/6 en 7/8
Informatieavond groep 5
Margedag, alle kinderen vrij
Start keuzevakken blok 1 (groep 5 t/m 8)
Fietsencontrole groep 3 t/m 8

Vooruitblik

4 oktober
5 oktober
6 oktober
6 oktober
10 oktober
11 oktober
15 oktober

Groep 1 t/m 4 naar Van Beresteyn
Start kinderboekenweek
Nieuwsbrief oktober gaat mee
Oud papier
Voortgangsgesprekken groep 2 t/m 8
Voortgangsgesprekken groep 2 t/m 8
Start herfstvakantie (t/m 23 oktober)

Dit schooljaar zijn wij gestart met 120 leerlingen. Ze zijn als volgt over de
groepen verdeeld:
Groep 1 en 2 a
: 18
Groep 5
: 14
Groep 1 en 2 b
: 13
Groep 5 en 6 : 14
Groep 3
: 20
Groep 7 en 8 : 19
Groep 4
: 22

Even voorstellen
Een nieuw schooljaar betekent vaak ook nieuwe gezichten op school. Voor de vakantie heeft u
kunnen lezen dat juf Annet onze nieuwe clusterdirecteur is. Daarnaast zijn juf Laura en juf Rebecca
onze “vaste invallers” en indien zij beschikbaar zijn zullen zij komen invallen. Juf Harma loopt haar
LIO stage bij ons in groep 1/2 A en juf Lisanne is werkzaam als onderwijsassistent. Zij stellen zich
hieronder aan u voor.
Juf Annet
Via deze weg wil ik mij, als nieuwe clusterdirecteur van cluster 6, voorstellen. Ik ben Annet Flim en ik woon
met mijn gezin in Winschoten. Per 1 augustus heb ik de functie van Map Schepers overgenomen. Ik ben 15
jaar werkzaam in het basisonderwijs. In 2001 ben ik gestart als leerkracht op obs Beukenlaan in Winschoten,
uiteindelijk werd ik hier in 2010, het laatste jaar, schoolcoördinator. Daarna heb ik drie jaar als
schoolcoördinator op obs Heiligerlee gewerkt en mijn afgelopen twee jaren als schoolcoördinator op obs De
Wiekslag in Blijham.
Ik werk momenteel op vaste dagen op de vier verschillende scholen, om de schoolcoördinatoren en het team
te ondersteunen en te begeleiden en om te kijken of alles zo goed mogelijk verloopt waar ik uiteindelijk
verantwoordelijk voor ben. Wat ik erg belangrijk vind is de samenwerking tussen alle betrokkenen.
Openheid, duidelijkheid, begrip, eerlijkheid en laagdrempeligheid zijn voor mij de kernwoorden die dit goed
moeten kunnen laten werken.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en ik hoop binnenkort met u kennis te maken.
Annet Flim
Obs De Vlonder, sws De Driesprong, obs Hendrik Wester en obs De Noordkaap
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Juf Laura
Mijn naam is Laura Perdok en ik ben dit schooljaar
werkzaam in de Plus-Pool. Ik zal werkzaamheden
gaan verrichten in het cluster waarin ook de Hendrik
Westerschool valt. Ik ben 24 jaar en woon samen
met mijn vriend in Midwolda. De afgelopen jaren
heb ik al op een aantal scholen binnen SOOOG
mogen werken als invaller. Mijn hobby's zijn zumba
en koken. Ook vind ik het leuk om te knutselen. Tot
ziens in het nieuwe schooljaar!

Juf Rebecca
Mijn naam is Rebecca Schipper. Ik ben 29 jaar en
woon in Appingedam. De afgelopen drie jaren heb
ik op verschillende scholen gewerkt in de provincie
Groningen. In het schooljaar 2013-2014 heb ik ook
al met heel veel plezier gewerkt op de Hendrik
Wester. Ik vind het dan ook erg leuk om weer 'terug'
te zijn.
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam in de PLUSpool van SOOOG. Dit betekent dat ik de vaste
invaller ben op vier scholen, waaronder de Hendrik
Wester. Als ik niet hoef in te vallen, zal ik aanwezig
zijn op De Driesprong in Vriescheloo. Ik heb heel
veel zin in het komende schooljaar!

Juf Lisanne
Hallo!
Mijn naam is Lisanne Vrijs, ik ben 25 jaar en woon
in Assen. Dit schooljaar werk ik als
onderwijsassistent in groep 5. Dit houdt in dat ik
hulp bied aan individuele of groepjes leerlingen. Ik
ben op woensdag, donderdag en vrijdag op school.

Juf Harma
Mijn naam is Harma Weering en ik ben 25 jaar oud.
Ik woon samen met mijn vriend Hans en onze
dochter Julia in Bourtange. Ik ben geboren en
getogen in Bourtange en vind het ook een hele fijne
gedachte dat mijn eigen dochter in hetzelfde dorpje
zal opgroeien.
Tot halverwege januari ben ik elke maandag, dinsdag
en woensdag in groep 1/2 bij juf Greetje te vinden.
Ik zal hier mijn eindstage lopen. Hier heb ik
ontzettend veel zin in en ik hoop dan ook een leuke
tijd tegemoet te gaan op de Hendrik Wester school.
Voor vragen kunnen jullie altijd bij mij terecht.

Argus Clou
Dit schooljaar starten de groepen 5 t/m 8 met een nieuwe methode voor aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur & techniek. De eerste lessen zijn inmiddels gegeven. De leerlingen en de
leerkrachten zijn enthousiast over deze nieuwe en eigentijdse methode. Vanzelfsprekend is er tijdens
de informatieavond gelegenheid om de methode te bewonderen.
Lezen en schrijven
In groep 3 wordt vanaf dit schooljaar gestart met een nieuwe methode van Veilig leren lezen, de
KIM-versie. Deze methode helpt de leerlingen bij het leren lezen. Een belangrijk en essentieel
onderdeel voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen. De methode biedt heel veel
mogelijkheden en beschikt over veel en prachtige materialen. Meer informatie zal gegeven worden
tijdens de informatieavond.
Daarnaast zijn we in alle groepen gestart met een nieuwe schrijfmethode. Een nieuwe versie van
Pennenstreken. We hebben er voor gekozen om te gaan starten met het aanleren van het blokschrift.
Er zijn veel voordelen om voor het blokschrift te kiezen en na meerdere overlegmomenten in het
team hebben we besloten dat dit schooljaar groep 2 en 3 gaan starten met het blokschrift. Groep 4,
5 en 6 hebben geleerd om aan elkaar te schrijven en doen dat ook dit schooljaar. Groep 7 en 8 is
altijd “vrij” geweest en ontwikkelt een eigen handschrift. Als zij netjes aan elkaar schrijven mag dat,
maar ze mógen ook in blokschrift schrijven. Tijdens de informatieavond zal hier ook aandacht aan
besteed worden.
Nieuwe computers
Afgelopen week zijn er 10 nieuwe leerling computers aangeschaft. Hier maken de
leerlingen al met veel plezier gebruik van. Er staan 4 computers op de gang bij groep
3 en 4, 2 computers in groep 1/2 A en 2 computers in groep 1/2 B. De overige
2 computers zijn in groep 5 geplaatst.
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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 zal begin oktober geschieden.
Margedag
Woensdag 21 september maakt het team gebruik van de margeuren. Dit betekent dat deze dag alle
kinderen vrij zijn. Het team gebruikt deze uren om gezamenlijk een cursus te volgen over het zo
goed mogelijk begeleiden van leerlingen.
Vakantierooster 2016 – 2017
Herfstvakantie
: 15 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie
: 24 december 2016 t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie
: 18 februari t/m 26 februari 2017
Paasmaandag
: 17 april 2017
Meivakantie
: 22 april t/m 30 april 2017
Bevrijdingsdag
: 5 mei 2017
Hemelvaart
: 25 en 26 mei 2017
Pinkstervakantie
: 3 juni t/m 7 juni 2017
Zomervakantie
: 21 juli (12:00 uur) t/m 3 september 2017
Speeltoestel
We zijn momenteel druk aan het werk om het speeltoestel op het grote plein te vervangen. Zoals u
weet hebben we besloten dit toestel af te sluiten omdat er zich een aantal ernstige incidenten op
heeft voorgedaan. Hierop hebben we besloten dat alleen de duikelstangen gebruikt mogen worden.
We gaan nu kijken naar de mogelijkheden om dit toestel te verkopen en een nieuw toestel te
plaatsen. Vanzelfsprekend zullen we u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.
Informatieavond
Ook dit schooljaar zijn er weer voor alle groepen informatieavonden. De data en tijden
hiervan heeft uw zoon/dochter op papier mee gekregen. Wij verwachten dat u allen
hierbij aanwezig zult zijn. De koffie en thee staat in ieder geval klaar!
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 nog niet helemaal gereed. Zodra de informatiekaart klaar is, zullen wij deze aan
alle leerlingen meegeven. Ook dit schooljaar ontvangt u weer een leuk presentje (vorig schooljaar
ontving u een pen). Zodra de informatiekaart klaar is, kunt u deze ook digitaal bekijken en
downloaden via de website (www.obshendrikwester.nl).
Calamiteitenformulier
Denkt u aan het inleveren van het calamiteitenformulier? Wij willen u graag kunnen bereiken indien
dat nodig is.
Schoolgids 2016 - 2017
Vorig schooljaar heeft u allen een geheel vernieuwde schoolgids op papier mee gekregen. Zodra de
schoolgids van 2016 – 2017 door de MR is goedgekeurd en vastgesteld verschijnt deze op de
website. U kunt dan de vernieuwde schoolgids downloaden.
Overblijven
Wanneer uw zoon/dochter op vrijdag moet overblijven, vergeet u dan niet uw zoon/dochter vooraf
aan te melden. Dit kan rechtstreeks bij de overblijfmoeder. De aanmelding/opgave dient uiterlijk
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elke donderdag voor 16.00 uur binnen te zijn. U kunt uw zoon/dochter aanmelden bij Anna
Hidding (contactgegevens zijn bekend bij de betreffende leerkracht).
Gevonden voorwerpen
In de zomervakantie zijn er veel tassen, jassen, gymspullen, broodbakjes etc. blijven
liggen. Wij hebben dit verzameld in een doos. Mocht u iets kwijt zijn dan kunt u nog
tot aan de herfstvakantie dit komen ophalen. Daarna zullen wij de spullen bij een
goed doel bezorgen.
Judolessen
Alle groepen krijgen dit schooljaar gratis judolessen aangeboden bij Zempo. De lessen zullen door
een professional worden gegeven. Voor groep 1 en 2 is dit 2 keer (waarvan 1 keer een kijkles).
Groep 3 t/m 8 gaat 5 keer heen en zij sluiten af met een toernooi. Ook bij deze groep is er eenmalig
een kijkles voor ouder(s)/verzorger(s).
Keuzevakken
Wij hebben afgelopen schooljaar verschillende oproepen gedaan om mensen te vinden die tijdens de
keuzevakken activiteiten willen verzorgen. Spijtig genoeg, iedere keer zonder resultaat. Wij zijn
daarom nog steeds op zoek naar vaders/moeders/verzorgers/opa's/oma's/... die op de
dinsdagmiddag een activiteit tijdens de keuzevakken willen verzorgen. Te denken valt aan: muziek,
sport, uw hobby/beroep, dans, drama, (eenvoudig) naaien, breien, powerpoint etc.
Zou u dit schooljaar activiteiten willen verzorgen of kent u iemand die dat zou willen doen? Meld u
zich dan zo snel mogelijk aan. Dit kan bij de leerkracht van uw kind(eren). Voor vragen kunt u ook
altijd e-mailen: j.wiekens@sooog.nl. Wij hopen dat we voldoende aanmeldingen ontvangen, zodat
we de kinderen voldoende en gevarieerde activiteiten kunnen aanbieden en uitval van activiteiten
tegen kunnen gaan!
Fotograaf
Alle scholen van onze stichting SOOOG worden uitgebreid gefotografeerd. De stichting ontwerpt
namelijk een nieuwe website waarin een prominente plek is gereserveerd voor alle scholen. Met
behulp van deze foto's worden de scholen voorgesteld. Daarnaast worden de foto's gebruikt voor
bijvoorbeeld de eigen schoolwebsite. We willen graag laten zien hoe de school eruit ziet (buiten- en
binnenkant) en een indruk geven van wanneer de kinderen aan het werk zijn. Het kan daarom zijn
dat uw kind(eren) op een foto komt te staan.
Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan via de mail aan mij doorgeven? Dit kan op het
mailadres: obshendrikwester@sooog.nl of door deze mail te beantwoorden.
De fotografe komt op maandag 12 september bij ons langs.
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