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Nieuwsbrief: november 2014
Agenda
5 november
5 november
6 november
7 november
10 en 13 november
11 november
18 november
19 november
24 en 25 november
26 en 27 november

GGD-bezoek groep 2
Bezorgen bestellingen Kinderpostzegels
Oud papier
GGD-bezoek groep 7
Voortgangsgesprekken groep 3
Sint Maarten
Margedag (alle kinderen vrij)
Groep 8 voorlichting over openbaar vervoer
Voortgangsgesprekken groep 4 t/m 8
Open dag brede school de Groenling

Vooruitblik
3 december
4 december
20 december

Sinterklaasfeest
Oud papier
Start kerstvakantie (t/m 4 januari)

Nieuwe opzet oudergesprekken en rapporten:
Dit schooljaar starten wij met een nieuwe opzet omtrent de rapporten en de hierbij horende
oudergesprekken. Het contact en de communicatie tussen u en ons vinden wij belangrijk. U was
gewend om in november het eerste rapport te krijgen. Dit gaat veranderen. In november is er een
voortgangsgesprek met een voortgangsrapport. Hierin kunt u zien hoe uw kind scoort op sociaal
gedrag en werkhouding. In februari en juni krijgen de kinderen een vernieuwd cijferrapport. Het
voortgangsrapport is hier een onderdeel van. Vrijdag 31 oktober heeft u rondom deze nieuwe
opzet een uitgebreid nieuwsbericht meegekregen.
Speeltoestel:
Zoals u wellicht heeft gemerkt is het grote speeltoestel nog steeds buiten gebruik. Inmiddels zijn
wij in gesprek met de gemeente om te zoeken naar oplossingen. Zodra wij meer informatie
hebben, zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk met u communiceren.
Groepsdoorbrekend rekenen:
Vanaf de herfstvakantie zijn wij gestart met het groepsdoorbrekend rekenen. We
kunnen op deze manier een nóg betere instructie op maat geven aan onze
leerlingen. De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de groepen 5 t/m 8
hebben hierover een nieuwsbericht gehad. De nieuwe organisatie was even
wennen voor iedereen maar alles loopt nu goed en de kinderen zijn al helemaal
gewend aan deze nieuwe opzet.

Nieuw emailadres:
Vanaf 1 november gebruikt onze school een nieuw algemeen mailadres:
obshendrikwester@sooog.nl
Het oude adres blijft voorlopig nog in de lucht maar wij vragen u deze niet meer te gebruiken.
Digitale nieuwsbrief:
Vanaf januari 2015 gaan wij starten met het digitaal verzenden van onze nieuwsbrief. Hierdoor
gaan de kopieerkosten aanzienlijk omlaag waardoor we met dat geld weer een hoop andere leuke
dingen kunnen doen voor de kinderen. Mocht u dus nog niet uw emailadres hebben
doorgegeven, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen?
Graag mailen naar g.blaauw@sooog.nl of doorgeven aan de leerkracht.
Open dagen brede school de Groenling:
Woensdag 26 november en donderdag 27 november is er een open dag van de brede school de
Groenling. Uiteraard doen wij als school hier ook aan mee. Op woensdag 26 november bent u
van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur en van 13.00 uur – 16.00 uur. Donderdag 27
november van 13.30 uur – 16.00 uur en ’s avonds van 19.30 uur – 21.00 uur. Vooral voor
ouder(s)/verzorger(s) die nog geen kinderen bij ons op school hebben is dit dé mogelijkheid om
eens een kijkje te komen nemen.
Oproep:
Het eerste blok van de keuzevakken is alweer ten einde, maar er zullen nog twee blokken volgen
dit schooljaar. Wij zijn voor de komende 2 blokken op zoek naar een ouder/verzorger die het
leuk vindt om onze kookmoeder te vervangen mocht zij een keer verhinderd zijn. Bent u op
dinsdagmiddagen beschikbaar en lijkt het u leuk om kookles aan een groepje van 6-8 kinderen te
geven? Dan hoor ik graag van u! Mocht u nog meer willen weten, dan kunt u natuurlijk ook met
uw vragen bij mij terecht.
Juf Jolien
Douchen na gym:
Na het sporten is het vanwege hygiënische redenen aan te raden om te
douchen. Bij veel kinderen en ouder(s) is dit vanzelfsprekend maar dit
geldt niet voor iedereen. Om zoveel mogelijk aan ieders wensen te
kunnen voldoen hebben wij als team besloten om het douchen na de
gymnastiek vrij te laten. Wij accepteren de redenen en argumenten
van ouder(s) om hun kind niet te laten douchen na de gymnastiekles. Dit betekent dat er
gelegenheid is voor de kinderen die willen douchen om te gaan douchen maar dat wij dit niet
meer verplicht stellen op onze school.
Sportiefste klas verkiezing groep 8:
Op vrijdag 10 oktober hadden we de sportiefste klas verkiezing. Er waren 9 spellen en er was ook
een verkiezing wie de mooiste spandoek had. Uiteindelijk zijn we 2e geworden van de 8 scholen.
Wij hadden 68 punten en de Theo Thijssen 71 punten. We waren ook nog eerst 4e bij de
tussenstand, maar toen waren we gestegen naar de tweede plek. Op ons spandoek stond:
“Hendrik Wester is de beste, wij staan aan kop dus kom maar op!”
Geschreven door: Silvan en Omar
(groep 8)

Energy Challenges:
De Hendrik Wester doet dit schooljaar mee aan het project “Energy Challenges”. Energy
Challenges daagt de leerlingen uit om slim met energie om te gaan. Het besteedt aandacht aan
zowel de technische aspecten van energiebesparing als aan de sociale aspecten van energiebewust
gedrag. Energy Challenges is ook een wedstrijd. De teams –die noemen we de Energizes- van
de verschillende deelnemende scholen ontmoeten elkaar tijdens de kick-off en de spannende
finale. We gaan strijden om de Awards die verdiend kunnen worden met het uitvoeren van
opdrachten. De Energizers bestaan uit een aantal leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Iedere
nieuwsbrief zullen deze leerlingen jullie op de hoogte houden over de stand van zaken. Naast de
wedstrijd tegen andere scholen gaan we hiermee ook een energiebesparing realiseren bij ons op
school. Van de totale besparing gaat de helft naar het project om het project draaiende te houden.
De andere helft is vrij te besteden voor school.

