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Nieuwsbrief: april 2015
Agenda

24 april
27 april
29 april
28 en 30 april

Koningsspelen
Koningsdag: kinderen vrij
Groep 5/6 bezoekt museum in Assen (in het kader van Energy Challenge)
Inspectiebezoek

Vooruitblik

1 mei
4 t/m 15 mei
21 mei
21 mei
25 mei
28 mei
28 mei

Laatste werkdag Giny van der Schaaf
Meivakantie (5 mei optocht!)
Groep 7/8 bezoekt museum in Assen (in het kader van Energy Challenge)
Luizencontrole
Tweede Pinksterdag, kinderen vrij
Sportolympiade
Nieuwsbrief mee

Pleindienst
Steeds vaker merken wij dat, vooral nu het mooie weer zich vaker laat zien, dat kinderen steeds
vroeger op school zijn. Wij willen nogmaals benadrukken dat er ’s ochtends pas vanaf 08.15 uur en
’s middags vanaf 13.00 uur pleindienst aanwezig is. Het is dan ook niet de bedoeling dat kinderen
voor die tijd al op school zijn. Zou u ons hiermee willen helpen en uw kind(eren) niet voor
bovengenoemde tijden naar school te sturen? Hartelijk dank voor uw medewerking.
Koningsspelen
Vrijdag 24 april doet onze school mee aan de Koningsspelen. Rondom de school zullen de kinderen
mee doen aan diverse spelletjes en activiteiten.
Kosten schoolreis
De kosten van de schoolreizen zijn dit jaar als volgt:
Groep 1 en 2
€ 20,Groep 3 t/m 6
€ 16,50
Groep 7 en 8
€ 60,Voor ouders die een machtiging aan de school hebben gegeven, is het schoolreisgeld inmiddels
geïncasseerd. Indien dat niet het geval is, vragen wij u vriendelijk het betreffende bedrag over te
maken op NL87RABO0382643216 t.n.v. Nevenstichting OBS Hendrik Wester onder vermelding
van de naam van uw kind(eren). Bij voorbaat dank!
Schoolfotograaf
Op dinsdag 7 april is de schoolfotograaf op bezoek geweest. Binnenkort krijgt u nader bericht over
het bestellen van de foto’s.
Speelkarren
Misschien heeft uw kind(eren) erover verteld. Sinds kort hebben we in de pauzes twee
speelkarren staan met nieuw buitenspeelgoed. De kinderen blijken het erg leuk te vinden
en spelen er al volop mee.
Voor het verven van de karren hebben we veel hulp gehad van Ria Swarts waarvoor dank!
Cito eindtoets groep 8
Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag hebben de leerlingen van groep 8 de
Cito eindtoets gemaakt. Ze hebben erg hun best gedaan en wij hebben alle vertrouwen in een goede
afloop.

Afscheid Giny
Vrijdag 1 mei is de laatste werkdag van onze IB-er, Giny van der Schaaf. Ze heeft met veel plezier
twee jaar gewerkt op onze school. We zullen binnen het team op feestelijke wijze afscheid van haar
nemen. We wensen haar nog vele mooie pensioengerechtigde jaren toe in goede gezondheid!
Hier een stukje van haarzelf:
Hallo ouders/verzorgers van de Hendrik Wester,
Vrijdag 1 mei 2015 is het zover. Ik neem dan afscheid van het onderwijs.
Na 30 jaar gewerkt te hebben voor het SOOOG mag ik gaan genieten van mijn pensioen. Graag wil
ik jullie bedanken voor de laatste twee jaren op de Hendrik Wester. Ik heb hier met heel veel plezier
gewerkt en sluit mijn loopbaan heel positief af.
Ik zal de sociale contacten wel gaan missen, maar daarvoor in de plaats kom ik zo nu en dan een
kopje koffie halen op school. Ik wens jullie verder een prettige samenwerking met mijn opvolgster
Mariska ter Veer.
Nogmaals hartelijk dank voor alles!
Groeten Giny van der Schaaf
5 mei
Ook onze school doet dit jaar mee met de 5 mei viering. Een aantal fanatieke ouders is al een aantal
weken bezig een kar te maken voor onze school! Deze ouders willen wij via de weg alvast hartelijk
danken voor hun inzet! We kunnen dan ook niet wachten om het eindresultaat te zien.
De optocht start die dag om 13:45 uur in Boven Pekela en zal in de loop van de middag eindigen in
de Apollolaan te Oude Pekela. Komt allen kijken!
Energy Challenge
hallo,
Wij zijn de energizers van onze school. We zijn een warme truiendag van plan te houden. Een
warme truiendag houd in dat iedereen een warme trui aan doet en dat de kachel 2 graden omlaag
gaat. Ook gaan we kijken of iedereen het digibord en de lampen aan het einde van de dag wel uit
doet. Op 27 april gaan we ook op de koningsmarkt staan. We sparen voor zonnepanelen en spullen
om onze school steeds energie zuiniger te maken. Op 29 april gaat groep 5\6 naar het
kindermuseum in Assen. En op 21 mei gaan de groepen 7\8 ook naar het kindermuseum.
Groetjes, de energie rangers
Bibliotheekbezoek
Donderdag 9 april bezochten de leerlingen van de groepen 3 en 4 de
bibliotheek in multifunctioneel centrum ‘de Binding’. Deze
bibliotheek behoort tot de vijf beste van Nederland. Onder leiding
van de bibliotheek- moeders en juffen maakten de leerlingen kennis
met wat de bibliotheek allemaal gratis te bieden heeft. De soorten boeken en waar kan je ze aan
herkennen. Het zelf scannen van de boeken was erg populair, net als het digitale aanbod van
informatie. Al met al was een geslaagd gebeuren. Hopelijk zet het de leerlingen aan om gebruik te
maken van dit mooie lees aanbod.

Project “De Kinderboerderij”
De afgelopen weken zijn de kleutergroepen aan het werk
geweest over de boerderij. Dit is een gezamenlijk thema
waar alle groepen 1/2 van de basisscholen en de peuterspeelzaal in Oude Pekela mee doen! Er zijn boerderijdieren en tractors geknutseld, spelen met de
graantafel, gepraat over het werk van de boer en nog veel meer.
Een groot aantal werkjes zijn tentoongesteld in de Binding, die
woensdag 22 april feestelijk geopend werd door de wethouder. U
kunt deze week nog al het prachtige werk bekijken van de
kinderen.

Schoolvoetbal 2015
We hebben een heel leuk schoolvoetbaltoernooi gehad.
We hebben de eerste wedstrijd tegen Groen van Prinsteren gespeeld: de uitslag was 1-0 voor ons.
Toen speelden we tegen de Willibrorders, de uitslag was: 4-0 voor ons.
Maar toen moesten we tegen de Feiko Klok daar hebben we met 1-0 van verloren.
Later moesten we tegen 7 Sprong de uitslag was: 5-0 voor ons.
We hebben een heel leuk en sportief schoolvoetbaltoernooi gehad en we zijn uiteindelijk 2e
geworden!
Geschreven door Silvan en Patrick uit Groep 8.

