
 

 

 Kunst op West: alle kinderen van de Westerschool maken gezamenlijk 
een kunstwerk voor in de hal. Dit doen we onder begeleiding van twee 
kunstenaars. De leerlingen zijn erg enthousiast hiermee aan de slag ge-
gaan.  

 Natuurfilm ‘Wad’: de leerlingen van groep 6 t/m 8 bezoeken woensdag 
12 december de Klinker. De leerlingen gaan kijken naar de film ‘Wad, over-
leven op de grens van water en land’. Dit is een Nederlandse natuurfilm 
over het waddengebied. Een film waarbij de bijzondere natuur van de 
wadden vanuit alle perspectieven gevangen wordt met de nieuwste film-
technieken, timelapses, drones, microfotografie en onderwatercamera’s.  

 Kerstdiner: Het kerstdiner is dit jaar op donderdag 20 december. De kin-
deren worden om 17.15 uur op school verwacht en gaan dan naar hun ei-
gen klas. Aan de ouders wordt ook dit jaar gevraagd om een gerecht voor 
te bereiden. Op school hangt voor alle groepen een intekenlijst. Het kerst-
diner zal tegen 18.45 uur afgelopen zijn. De kinderen zullen dan buiten op 
het schoolplein een aantal kerstliederen gaan zingen. De ouders worden 
om 18.30 uur op het schoolplein verwacht waar heerlijke glühwein en war-
me chocolademelk tegen een kleine vergoeding wordt verkocht. We gaan 
er weer een gezellig kerstdiner van maken.  

 Vrijdag 21 december: dit is een normale lesdag voor groep 3 t/m 8. 
Groep 2 heeft een extra vrije dag. De groepen 5 t/m 8 hanteren deze dag 
een continurooster. Ze nemen hun eigen lunch mee en eten op school in 
de eigen klas. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn om 14.00 uur vrij. De 
groepen 5 t/m 8 bezoeken om 10.30 uur de Akkerheem. Ze zullen daar 
kerstliederen gaan zingen.  

 Schoolbibliotheek: onze schoolbibliotheek wordt vernieuwd. We zijn 
daar reeds mee gestart en de bestelling voor de nieuwe boekenkasten is 
geplaatst. We zijn met de kinderen in gesprek geweest over welke boeken 
zij nu graag willen lezen. We willen graag dat de kinderen vooral plezier 
hebben in het lezen van boeken en dan is het zeer belangrijk om te luiste-
ren naar de mening van de kinderen. Als de schoolbibliotheek gereed is, 
zult u een uitnodiging ontvangen om de schoolbibliotheek te komen bekij-
ken. We zullen dan tevens de afgeschreven boeken gaan verkopen.  

 Extra muzieklessen voor groep 5 en 6: in januari starten de groepen 5 en 
6 op de vrijdagmorgen met een extra muziekles van 11.00-11.45 uur. In 
tien lessen zullen de kinderen worden opgeleid om zelf een blaas– of slag-
instrument te kunnen bespelen. Na deze tien weken zullen we het afslui-
ten met een heus mini-concert.  

 Het team van de Westerschool wenst iedereen fijne 
feestdagen en een gezond en gelukkig 2019!  
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Belangrijke data: 
 Dinsdagmid-

dag 11 decem-
ber: extra vrije 
middag alle 
kinderen 

 Donderdag 20 
december: 
kerstdiner 

 Vrijdag 21 de-
cember: groep 
2 vrij. Groep 5 
t/m 8 continu-
rooster 

 Kerstvakantie: 
maandag 24 
december t/m 
vrijdag 4 janu-
ari 


