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Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2022-2023 en is bedoeld om u te informeren  
over een aantal praktische zaken. Uitgebreide informatie over de school kunt u vinden in de 
schoolgids op de website. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. 
 
De Westerschool is een openbare basisschool en valt onder het bestuur van Stichting Openbaar 
Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Zie ook www.sooog.nl. 
De adresgegevens van de school: 

Obs Westerschool 
Hoofdweg 77 
9695 AC Bellingwolde 
0597 - 532374 
www.obswesterschool.nl 
Email: obswesterschool@sooog.nl 
 
 
 
 
 
 
Schooltijden  
Groep 1                 maandag, dinsdag, donderdag      08.30 - 14.30 uur  
                                woensdag                                          08.30 - 12.15 uur  
                                vrijdag                                                 vrij 
 
Groep 2 t/m 4    maandag, dinsdag, donderdag      08.30 - 14.30 uur  
                                woensdag, vrijdag                             08.30 - 12.15 uur  
 
Groep 5 t/m 8    maandag, dinsdag                            08.30 - 14.30 uur  
                                woensdag                                          08.30 - 12.15 uur  
                                donderdag, vrijdag                           08.30 - 14.30 uur 

Informatiefolder 2022 - 2023

Hoofdweg 77 | 9695 AC Bellingwolde | 0597 - 532374 | obswesterschool@sooog.nl 
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Ziekte en verlof  
Bij ziekte van uw kind wordt u verzocht dit voor schooltijd telefonisch door te geven.  
U kunt hiervoor het volgende telefoonnummer gebruiken: 0597 - 532374. 
 
Bij uitzondering mag buiten de vastgestelde vrije dagen toestemming gegeven worden voor extra 
vrije dagen. Dit kan bijvoorbeeld voor jubilea, huwelijken of andere bijzondere omstandigheden. 
Een verzoek hiervoor moet minimaal twee weken van te voren schriftelijk bij de directie worden 
ingediend. Het formulier kunt u ophalen bij de schoolcoördinator. 
 
Extra vrije dagen  
Een extra vrije dag voor alle leerlingen is op 

•  Woensdag 14 december 
•  Woensdag 8 februari 
•  Woensdag 28 juni 

Dit in verband met scholing voor het team. 

Een extra vrije dag voor groep 2 is op: 

•  Vrijdag 2 december 
•  Vrijdag 7 april 
 
Mocht er gedurende het schooljaar nog iets wijzigen qua vrije  
dagen of aangepaste schooltijden zullen we u via de nieuwsbrief en  
de schoolapp vroegtijdig op de hoogte houden. 
  
 
Vakantierooster 2022-2023  
Herfstvakantie       17 oktober t/m 21 oktober 
Kerstvakantie         26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 03 maart 
Tweede paasdag   10 april 
Meivakantie            24 april t/m 5 mei 
Hemelvaart             18 mei en 19 mei 
Pinksteren              29 mei 
Zomervakantie      24 juli t/m 01 september 
 

Voor overige belangrijke data zie de jaarkalender. 

 

Vakantie!
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Groepsindeling 2022-2023  
Groep 1 en 2    maandag en dinsdag                                        juf Trea Dreves 
                             woensdag t/m vrijdag                                      juf Nathalie van Katwijk 
                             maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag    juf Paulien (onderwijsassistent)  

Groep 3         maandag                                                            juf Jessica de Roo 
                             dinsdag t/m vrijdag                                           juf Mariska de Klerk  

Groep 4          maandag en dinsdag                                        juf Frederieke Klopstra 
                             woensdag t/m vrijdag                                      juf Paula Scholte 
                             maandag, dinsdag en donderdag                  juf Lianne (onderwijsassistent 3 en 4)  

Groep 5 en 6   maandag en dinsdag                                        juf Tytsia Timmer 
                             woensdag t/m vrijdag                                      juf Bianca Verweij 
                             dinsdag, donderdag en vrijdag                       juf Emma (onderwijsassistent)  

Groep 7         maandag t/m woensdag                                  juf Aletta Kuiper 
                             donderdag en vrijdag                                       juf Jessica de Roo  

Groep 8         maandag t/m dinsdag                                      juf Marjan Begeman 
                             dinsdag en donderdag                                     juf Kim (onderwijsassistent 7 en 8) 
 
 
 
Personeel  
Directie 
Directeur: Mischa Stolk: m.stolk@sooog.nl 
 
Leerkrachten: 

Trea Dreves: t.blaauwwiekel@sooog.nl 
Nathalie van Katwijk: n.van.katwijk@sooog.nl 
Paula Scholte: p.scholte@sooog.nl 
Marjan Begeman: m.begeman@sooog.nl 
Tytsia Timmer: t.timmer@sooog.nl 
Mariska de Klerk: m.de.klerk@sooog.nl 
Aletta Kuiper: a.nuus@sooog.nl 
Bianca Verweij: b.verweij@sooog.nl 
Frederieke Klopstra: f.klopstra@sooog.nl 
Jessica de Roo: j.de.roo@sooog.nl 
 
Onderwijsassistenten: 

Lianne Schoemaker, Emma Brouwer,  
Kim Schuitema, Paulien Volders 
 
 
 

Administratief medewerker: 
Tanja Hoogstraten: t.hoogstraten@sooog.nl  
Vakleerkracht gymnastiek:  
Delano Wirodikromo  
Vakleerkracht HVO:  
Thea de Voogd  
Vakleerkracht GVO:  

Anita Kloppenburg  
Conciërge:  
Wim Bruining  
Intern Begeleider:  

Mischa Stolk  
ICT-coördinator:  

Marjan Begeman  
Rekencoördinator:  

Aletta Kuiper  
Taalcoördinator:  

Mariska de Klerk
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Gymnastiekrooster 
 
Groep 1 en 2         donderdag     11.00 - 12.00 uur 
 

Groep 3               maandag        10.00 - 10.45 uur 
                                     donderdag     13.45 - 14.30 uur 
 

Groep 4                woensdag       08.30 - 09.15 uur 
                                     maandag        10.00 - 10.45 uur 
 

Groep 5 en 6         woensdag       08.30 - 09.15 uur 
                                     donderdag     08.30 - 09.15 uur 
 

Groep 7               maandag        08.30 - 09.15 uur 
                                     vrijdag             13.45 -14.30 uur 
 

Groep 8               donderdag     12.15 -13.00 uur 
                                     vrijdag             13.45 - 14.30 uur 
 
In de gymzaal is sportkleding verplicht. 
Voor groep 1 en 2 zijn gymnastiekschoentjes voldoende. 
 
Als de groep om 08.30 begint met de gymles, kunnen ze zich om 8.20 uur omkleden  
in de kleedkamers. We starten om 08.30 uur met de gymles. 
 
 
Informatieavonden 

•  Groep 1 en 2:   maandag     15 september   19.00 uur 
•  Groep 3:            donderdag  15 september   19.00 uur 
•  Groep 4:            donderdag  18 september   19.00 uur 
•  Groep 5 en 6:   dinsdag        13 september   20.00 uur 
•  Groep 7:            donderdag  15 september   19.00 uur 
•  Groep 8:            dinsdag        13 september   19.00 uur 
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Halen en brengen  
De kleuters worden tot het hek bij de kleuteringang gebracht door de ouders. Daar gaan zij ook 
weer naar buiten. De kleuters mogen tussen 08.20 uur en 08.30 uur gebracht worden.  
We starten om 08.30 uur met de lessen. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen vanaf 08.20 uur 
naar binnen in de school. Ze gaan dan direct naar hun eigen klas. 
 
 
Schoolreizen  
De schoolreizen voor het schooljaar 2022-2023 zijn gepland op de volgende data: 
Groep 1 en 2      dinsdag 11 juli 
Groep 3 t/m 6   donderdag 13 juli 
Groep 7 en 8       maandag 15 mei t/m woensdag 17 mei 
 
U ontvangt tijdig een brief met daarin de gegevens over de betaling, de bestemming etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouderbijdrage  
Ieder schooljaar wordt er van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 
Van de ouderbijdrage worden diverse activiteiten gefinancierd. Zoals de viering van Sinterklaas, 
Kerst, Pasen, laatste schooldag, afscheid groep 8, musical en een extraatje voor de schoolreis. 
De hoogte van de ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022 - 2023 € 25,00. 
 
Voor de betaling ontvangt u omstreeks oktober een brief van de penningmeester van de OR. 
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MR en OR  
De MR van de Westerschool bestaat uit de volgende leden: 
Rieta Drent                   voorzitter 
Korrie Hulshof             lid 
Margreet Werkman    lid 
Trea Dreves                  lid 
Aletta Kuiper                lid 
Mariska de Klerk         lid 
 
De OR van de Westerschool bestaat uit de volgende leden: 
Carolien Oolders           voorzitter 
Wessel Boer                   penningmeester 
Jurjen Dekker                 lid 
Ante Melis                      lid 
Martin Molema             lid 
Jeroen Oolders              lid 
Sanne Haverkamp        lid 
Mariëlle Schlimbach     lid 
 
 
Continurooster  
We werken met het continurooster. 
 
De pauzes van het continurooster zijn als volgt: 
Fruitpauze: 10.00 - 10.15 uur (dit is de tijd dat ze buiten spelen.  
De kinderen mogen daarna hun eten en drinken nuttigen) 
Lunchpauze: 11.45 - 12.30 uur 
 
In de lunchpauze hebben de kinderen voldoende tijd om rustig te eten en te drinken en nog 
even lekker buiten te spelen. Daarom hebben we bewust voor een pauze van drie kwartier  
gekozen. We zullen er zoveel mogelijk op toezien dat de kinderen hun eten en drinken ook  
allemaal op eten en drinken. 
 
Voor het meegeven van eten en drinken zijn er de volgende richtlijnen: 
•  Voor de fruitpauze niet teveel eten en drinken meegeven. 
•  Graag fruit voor de fruitpauze of een gezonde koek. Geen koeken met chocola e.d. 
•  Het is handig voor de kinderen om 2 broodtrommels mee te krijgen. 1 voor de fruitpauze  
•  en 1 voor de lunch. 
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Overige informatie  
Verjaardagen: als een kind jarig is mag het trakteren in de klas. Tijdens de pauze mag het kind 
de leerkrachten trakteren. De uitnodigingen voor de kinderfeestjes worden alleen uitgedeeld op 
school als de hele groep wordt uitgenodigd of bijvoorbeeld alle meisjes of jongens van de groep. 
Dit om teleurstellingen te voorkomen.  
Mobiele telefoon leerlingen: als de kinderen hun mobiele telefoons meenemen, wordt deze  
ingenomen door de leerkracht en krijgen ze hun telefoon weer na schooltijd terug. In de pauzes 
mogen ze dus niet op hun telefoon.  
Fietsen: fietsen moeten worden gestald in de fietsenstalling.  
Nieuwsbrief: de nieuwsbrief ontvangt u ongeveer eens per maand per e-mail en schoolapp.  
Schoolapp en website: via de schoolapp krijgt u allerlei informatie en worden er foto’s geplaatst.  
Rapportage: in de maanden november en februari zijn de oudergesprekken gepland.  
U wordt door de leerkracht uitgenodigd om over de vorderingen van uw kind te spreken.  
In januari/februari en in juni krijgen de kinderen hun rapport mee.  
In juni zijn de rapportgesprekken facultatief.  
Gesprekken met leerkrachten: wanneer u iets met een leerkracht wilt bespreken, kan dat  
natuurlijk. Het is handig als u hiervoor na schooltijd een afspraak maakt.  
Luizencontrole: na iedere vakantie wordt er een luizencontrole gehouden.  
Fluor spoelen: bij ons op school is er de mogelijkheid om fluor te spoelen.  
U ontvangt bij inschrijving een formulier.


