
 

 

 Extra vrije middag: donderdagmiddag 26 september zijn alle kinderen 
vrij. De leerkrachten hebben dan een teamscholing coöperatief leren.  

 Website: de data op de website zijn weer aangepast voor het nieuwe 
schooljaar. Er staan tevens foto’s op van de laatste schooldag.  

 “Veilige” gymtas: alle kinderen krijgen deze week een “veilige” gymtas 
mee in de kleur oranje met een reflecterende streep. De tas is heel handig 
voor gymkleren, maar een broodtrommel, fruit en drinken passen er na-
tuurlijk ook prima in. De tas wordt aangeboden door Sooog.  

 Informatieavonden: deze week zijn de informatieavonden voor alle groe-
pen.  

 Kinderpostzegels: Vanaf woensdag 25 september t/m 2 oktober 2019 
is het weer zover: dan gaat de Kinderpostzegelactie weer van start. 
160.000 leerlingen uit het basisonderwijs zullen zich inzetten voor de kin-
deren in de daklozen- en vrouwenopvang. Deze kinderen hebben al veel 
meegemaakt en ook in de opvang gaan ze weer door een moeilijke perio-
de heen. Onze leerlingen van groep 8 zijn woensdag 25 september om 
12.00 uur vrij en gaan dan starten met het verkopen van de kinderpostze-
gels. 

 Kinderboekenweek: De Kinderboekenweek wordt geopend op woensdag 
2 oktober. Het thema van dit jaar is Reis mee! Voertuigen staan centraal 
bij dit thema. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die 
je leven verrijkt. We plannen deze periode allerlei activiteiten op het ge-
bied van leesbevordering. We willen dit jaar de Kinderboekenweek afslui-
ten met een tentoonstelling. Ouders zijn hierbij uitgenodigd om in de klas 
te komen kijken naar wat de kinderen allemaal gedaan hebben met de 
Kinderboekenweek. De tentoonstelling is tussen 14.30 uur en 15.30 uur te 
bezoeken op donderdag 10 oktober. Ouders kunnen dan in de klas van hun 
kind kijken en na het bezoeken van de tentoonstelling kunnen de ouders 
hun kind meenemen naar huis.  

 Algemene ouderavond: de algemene ouderavond staat gepland op dins-
dagavond 8 oktober om 20.00 uur. Alle ouders van de school worden hier-
bij uitgenodigd en we blikken terug op het  schooljaar 2018-2019 en kijken 
vooruit naar het nieuwe schooljaar. De MR, OR en het team zullen een 
toelichting geven op het vorig schooljaar en het nieuwe schooljaar.  

 Oudergesprekken: de oudergesprekken staan gepland in de week van 14 
oktober. Vanaf maandag 30 september kunnen jullie het oudergesprek 
weer inplannen middels de schoolapp.  

 OR: de OR is nog op zoek naar nieuwe leden. Wie vindt het leuk om acti-
viteiten voor de kinderen te organiseren en te begeleiden? U kunt een 
mail sturen naar obswesterschool@sooog.nl of even binnen lopen in de 
school. We krijgen ook al veel brieven terug van ouders die ons mee willen 
helpen bij allerlei activiteiten. Alvast hartelijk dank daarvoor! 
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Belangrijke data: 
 
 Donderdag-

middag 26 sep-
tember: alle 
leerlingen zijn 
vrij 

 Dinsdag 8 ok-
tober: algeme-
ne ouderavond 

 Donderdag 10 
oktober: ten-
toonstelling 
Kinderboeken-
week 

 Vanaf maan-
dag 14 okto-
ber: ouderge-
sprekken 

 Maandag 21 
t/m vrijdag 25 
oktober: 
herfstvakantie 

 
 
 
 
 

 


