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Informatiefolder

Hoofdweg 77 | 9695 AC Bellingwolde | 0597-532374 | obswesterschool@sooog.nl
Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2018-2019 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

Groep 2 t/m 4

Groep 5 t/m 8

‘s morgens
‘s morgens
‘s middags
‘s middags

8.30-11.45 uur
8.30-12.15 uur
3.00-15.15 uur
vrij

maandag, dinsdag en donderdag
woensdag
maandag, dinsdag en donderdag
woensdag

‘s morgens
‘s morgens
‘s middags
‘s middags

8.30-11.45 uur
8.30-12.15 uur
3.00-15.15 uur
vrij

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
maandag, dinsdag en donderdag
woensdag en vrijdag

‘s morgens
‘s morgens
‘s middags
‘s middags

8.30-11.45 uur
8.30-12.15 uur
3.00-15.15 uur
vrij

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
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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

Groep 2 heeft op tien vrijdagen een extra vrije dag.
Het gaat om de volgende vrijdagen: 28 september, 19 oktober,
30 november, 21 december, 15 februari, 29 maart, 19 april, 7 juni,
21 juni en 5 juli.

Een extra vrije middag voor groep 1 t/m 8 is op dinsdagmiddag
30 oktober en op dinsdagmiddag 11 december. Dit in verband met
scholing voor het team.

Een extra vrije dag voor groep 1 en 2 is op woensdag 3 oktober.

Een extra vrije dag voor alle leerlingen is op dinsdag 6 november,
dinsdag 12 februari en op dinsdag 11 juni.

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 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

22 t/m 26 oktober
24 december t/m 4 januari
18 februari t/m 22 februari
22 april t/m 03 mei
30 mei en 31 mei
10 juni
15 juli t/m 23 augustus

Vakantie!

Voor overige belangrijke data zie de jaarkalender.
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Groepsindeling 2018-2019
Groep 1 en 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag

juf Trea Dreves
juf Nathalie van Katwijk

maandag t/m vrijdag

juf Paula Scholte

maandag
dinsdag t/m vrijdag

juf Sonja Malgo
juf Mariska Leutscher

maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag

juf Tytsia Timmer
juf Bianca Verweij

maandag, dinsdag
woensdag t/m vrijdag

juf Bianca Verweij
juf Aletta Kuiper

maandag t/m donderdag
vrijdag

maandag t/m vrijdag

meester Geert Jan Kiewiet
juf Sonja Malgo

juf Marjan Begeman

Personeel

Directie
Clusterdirecteur: Jaap Spelde
Schoolcoördinator: Mischa Stolk

Leerkrachten: Trea Dreves, Sonja Malgo, Nathalie van Katwijk, Paula Scholte, Marjan Begeman,
Tytsia Timmer, Geert Jan Kiewiet, Mariska de Klerk, Aletta Kuiper en Bianca Verweij.
Vakleerkracht gymnastiek: Marloes de Boer/ Tim Scholtens
Conciërge: Aaldrik Sanders

Administratief medewerker: Tanja Hoogstraten
Intern Begeleider: Mischa Stolk
ICT-coördinator: Aletta Kuiper

Taalcoördinator: Mariska de Klerk
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Informatieavonden

In het nieuwe schooljaar wordt er voor ieder groep een informatieavond georganiseerd waar
de ouders/verzorgers worden voorgelicht over de werkwijze, aanpak, leerstof enz. in de groep.
Groep 1 en 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

maandag
dinsdag
maandag
woensdag
maandag
dinsdag
dinsdag

10 september 19.00 uur
11 september 19.00 uur
10 september 20.00 uur
12 september 19.00 uur
10 september 19.00 uur
11 september 20.00 uur
11 september 19.00 uur

Gymnastiekrooster
Groep 1 en 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

woensdag
woensdag
donderdag
woensdag
donderdag
dinsdag
donderdag
maandag
woensdag
maandag
vrijdag
maandag
vrijdag

09.30 - 10.15 uur
11.15 - 12.00 uur
14.30 - 15.15 uur
08.45 - 09.30 uur
11.00 - 11.45 uur
14.30 - 15.15 uur
13.45 - 14.30 uur
10.15 - 11.00 uur
10.15 - 11.00 uur
08.45 - 09.30 uur
14.30 - 15.15 uur
09.30 - 10.15 uur
14.30 - 15.15 uur

In de gymzaal is sportkleding verplicht.
Voor groep 1 en 2 zijn gymnastiekschoentjes voldoende.
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Halen en brengen

De kleuters worden door de kleuteringang naar binnen gebracht door de ouders. Door de hoofdingang gaan de kleuters met de leerkracht weer naar buiten. De kleuters mogen tussen 8.20 uur
en 8.30 uur gebracht worden. We starten om 8.30 uur met de lessen. De kinderen van groep 3
t/m 8 mogen om 8.20 uur en 12.50 uur het schoolplein op als de pleinwacht ze binnenlaat.
De schoolbel gaat om 8.30 uur en om 13.00 uur. In verband met de veiligheid van de leerlingen
vragen we u om uw auto op de parkeerplaats te parkeren en niet langs de stoeprand.

Schoolreizen

De schoolreizen voor het schooljaar 2018-2019 zijn gepland op de volgende data:
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

dinsdag 14 mei
donderdag 16 mei
maandag 13 mei
maandag 27 mei t/m woensdag 29 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 2018 - 2019 € 25,00.
Voor de betaling ontvangt u omstreeks november 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:
Petra Koorn
voorzitter
Kim Waslander
secretaris
Annette Huizing
lid
Trea Dreves
lid
Aletta Kuiper
lid
Geert Jan Kiewiet lid
De OR van de Westerschool bestaat uit de volgende leden:
Carolien Oolders voorzitter
Nienke Stel
penningmeester
Joreen Bahlmann secretariaat
Bart Jansen
lid
Wilma Ammersken lid
Rita Drent
lid
Jessica Hulsebos
lid
Karina Wiersma
lid

Overblijven

Alle scholen moeten ervoor zorgen dat kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen
op school opgevangen kunnen worden. Bij ons op school is daarvoor volop ruimte en gelegenheid. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de leerkrachten tijdens het overblijven geen
verantwoordelijkheid dragen voor uw kind. Verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij
de ouders.
Door het tussenschoolse opvangteam wordt getracht de opvang zo goed en gezellig mogelijk
te laten verlopen. Daarom worden er twee belangrijke regels gehandhaafd:
- normaal taalgebruik
- normaal gedrag

Als een kind problemen heeft met deze regels, neemt de overblijfcoördinator contact op
met de betreﬀende ouders om samen tot een juiste oplossing te komen.
De tussenschoolse opvang wordt geregeld door de overblijfcoördinator Miranda Jaeger, onder
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en toezicht van de medezeggenschapsraad.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er twee overblijfmoeders aanwezig.
Opgave kan bij Miranda Jaeger: 06-34844815.
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Overige informatie

Eten en drinken tijdens pauzes: het is de bedoeling dat kinderen tijdens de pauzes gezonde
etenswaren mee naar school nemen.

Verjaardagen: als een kind jarig is mag het trakteren in de klas. Tijdens de pauze mag het kind
de leerkrachten trakteren.
Mobiele telefoon leerlingen: het is niet de bedoeling dat kinderen hun mobiele telefoons
meenemen naar school. Tenzij dit in overleg gebeurt met de leerkracht.
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.
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