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Nieuwsbrief: september 2014
Agenda
17 september
17 september
23 september
24 september

Korfbaltoernooi groep 5 t/m 8 (bij W.S.S.)
Ouderavond groep 1 t/m 8 (vrije inloop; 18.30 uur – 19.30 uur)
Start keuzevakken blok 1
Start actie kinderpostzegels

Vooruitblik
2 oktober
11 oktober t/m 19 oktober

Oud papier
Herfstvakantie

Nieuw schooljaar:
Na een welverdiende zomervakantie zijn we inmiddels alweer een aantal weken druk aan het
werk. Het is goed om te zien dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer gezond en wel
op school is.
Een nieuw schooljaar betekent in dit geval ook nieuwe gezichten bij ons op school. Meester
Simon van der Werff (schoolcoördinator en groep 5 en 6), juf Kratia (groep 3) en juf Manon
(groep 7 en groep 1 en 2). Zij stellen zich hieronder even kort aan u voor.
Clusterdirecteur van onze school is dhr. Map Schepers. Wij hopen dit jaar ook weer op een goede
samenwerking en laten we er samen een geweldig jaar van maken.
Meester Simon van der Werff:
Hallo allemaal,
Vanaf dit schooljaar ben ik de nieuwe schoolcoördinator van
o.b.s. Hendrik Wester. U heeft mij wellicht al zien lopen in school en
op het schoolplein. Mijn naam is Simon van der Werff en ik ben 29 jaar. Na ongeveer
10 jaar in de stad Groningen gewoond te hebben, woon ik nu samen met mijn vriendin in
Stadskanaal. Ik heb een aantal jaren gewerkt op o.b.s. Heiligerlee in Heiligerlee. Hiervoor ben ik
werkzaam geweest als vakleerkracht gymnastiek. Ik kreeg de kans om aan de slag te gaan als
schoolcoördinator. Deze kans heb ik uiteraard met beide handen aangegrepen. Naast
schoolcoördinator zal ik ook 2 dagen lesgeven aan groep 5 en 6. Mijn deur staat (letterlijk) bijna
altijd open. Mocht u vragen hebben of opmerkingen over de ontwikkeling van onze school kom
dan gerust eens langs voor een gesprek. Alleen door samenwerking tussen ouders en school
kunnen we het beste uit iedereen halen.
Simon van der Werff
Juf Kratia:
Even voorstellen…. Mijn naam is Kratia Heemstra en werk op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag op de Hendrik Wester in groep 3. Ik ben getrouwd, heb 2 dochters en 3 honden en woon
in Blijham. 14 jaar lang heb ik daar met veel plezier gewerkt op de Wiekslag, in de bovenbouw.
Omdat ik graag ook eens op een andere school in een andere plaats wilde werken, is mij de

mogelijkheid geboden om in Oude Pekela te komen werken. Ik vind het belangrijk dat kinderen
zich veilig en prettig voelen in de klas. Er zijn duidelijke regels en we proberen ons daar aan te
houden. In groep 3 is leren lezen en rekenen erg belangrijk, maar ook het met elkaar omgaan vind
ik erg belangrijk. Ook de contacten met ouders zijn van belang voor een goede ontwikkeling van
het kind. Ik hoop dan ook op een mooie tijd in Oude Pekela op de Hendrik Wester!
Juf Manon:
Even voorstellen...
Het schooljaar is alweer vier weken geleden van start gegaan, dus jullie hebben mij ongetwijfeld
zien lopen. Bij deze stel ik mij nog even kort voor. Mijn naam is Manon Hilbrands, 28 jaar en ik
woon in Groningen. Na mijn studie ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als
onderwijskundige en leerkracht op verschillende basisscholen in de stad Groningen. Vlak voor de
zomervakantie ben ik als leerkracht/onderzoeker aangenomen bij Stichting Openbaar Onderwijs
Oost Groningen. Dit schooljaar zal ik deze rol met veel plezier vervullen op de Hendrik Wester.
Naast de onderzoekstaken die ik op maandag t/m woensdag uitvoer, geef ik op de donderdag les
aan groep 7 en op de vrijdag aan groep 1/2A.
Informatiekaart:
Inmiddels zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van een informatiekaart. Deze
informatiekaart zal aan het begin van het schooljaar worden uitgedeeld aan alle kinderen.
Hierop kunt u in één oogopslag zien wat er dit schooljaar allemaal gaat gebeuren. Handig
voor op het prikbord of voor op de koelkast!
Formatie:
Er is een kleine wijziging gekomen in onze formatie. Juf Manon zal op vrijdag bij groep 1/2A
lesgeven i.p.v. juf Giny. Juf Giny gaat op de dinsdag ondersteunen in groep 3 en 4 en hier met
kleine groepjes kinderen aan de slag gaan. Op vrijdag zal meester Theo dan groep 7 lesgeven.
Ouderbijdrage:
De eerste automatische incasso zal begin oktober zijn. Dit betreft de ouderbijdrage en
eventueel de bijdrage voor fluor. Dit gebeurt natuurlijk alleen indien u de school
gemachtigd heeft. Maakt u de ouderbijdrage van € 17,50 zelf over dan hierbij ons
rekeningnummer:
NL87 RABO 0382643216 t.n.v. Nevenstichting OBS Hendrik Wester. Graag de naam van uw
kind(eren) vermelden.
Keuzevakken:
Ook dit schooljaar hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 weer keuzevakken op de
dinsdagmiddag. Het doel is de kinderen een extra mogelijkheid te bieden om hun interesse,
kennis en belangstelling verder uit te breiden. De leerlingen krijgen een keuzeformulier met het
aanbod mee naar huis waaruit ze mogen kiezen voor het gehele jaar. Keuzevakken worden in 3
blokken van 5 weken aangeboden. De start van het eerste blok is op 23 september.
Digitale nieuwsbrief:
Dit schooljaar willen 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?

Stagiaires:
Ook dit schooljaar zullen er bij ons op school regelmatig stagiaires in de school rondlopen. Zo
zijn er stagiaires van de PABO, ALO maar ook van de SPW. Zij zullen zich in een volgende
nieuwsbrief aan u voorstellen.
Oud papier:
Op 2 oktober staat de container voor oud papier weer bij school. Helpt u mee verzamelen? De
opbrengst komt ten goede aan de gehele brede school.
Kinderpostzegelactie:
Ook dit jaar zullen de kinderen van groep 8 weer meewerken aan de verkoop van
kinderpostzegels. Deze actie start op woensdag 24 september. Vanaf 5 november
bezorgen de kinderen de bestelde kinderpostzegels en kaarten.

Muzieklessen groep 5 en 6:
Elke donderdagmorgen krijgt groep 5/6 muziekles van Maria Ciza. Er wordt gebruik gemaakt
van diverse instrumenten en de kinderen krijgen een mapje waarin ze allerlei opdrachtbladen en
liedjes kunnen bewaren.
Nieuws uit de MR:
De MR is dit schooljaar weer met frisse moed begonnen. De medezeggenschapsraad denkt en
beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs
op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de
clusterdirecteur en/of het MT. Dit overleg kan bijvoorbeeld gaan over zaken als de besteding van
geld, de kwaliteit van het onderwijs, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders
meehelpen op school. De speerpunten voor dit schooljaar:
* ouderbetrokkenheid/participatie
* een omgangsprotocol
Tijdens de eerste oudergesprekken zal het (financieel)jaarverslag ter inzage liggen.
De eerstvolgende bijeenkomst van de MR is op donderdag 25 september a.s. (aanvang 19.30 uur).
Vragen, opmerkingen of adviezen kunt u daar naar voren brengen.

