O b s We s t e r s c h o o l

2018-2019

Nieuwsbrief 2
november 2018





Belangrijke data:

Week 46: oudergesprekken

Vrijdag 30 november: groep
2 vrij

Sinterklaas:
dinsdag 4 december

Dinsdagmiddag 11 december: extra vrije
middag alle
kinderen

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













Nationaal schoolontbijt: woensdag 7 november hebben we genoten van
een heerlijk ontbijt op school.
Inloopavond: de inloopavond was ook dit jaar weer druk bezocht. Wat
mooi om te zien dat er elk jaar zoveel belangstelling voor is.
Akkerheem: groep 1 t/m 4 hebben Sint Maarten liedjes gezongen in de
Akkerheem. De bewoners hebben er ook dit jaar weer erg van genoten. De
kinderen van groep 5 t/m 8 gaan vrijdag 21 december de Akkerheem bezoeken om kerstliederen te zingen.
Oudergesprekken: de oudergesprekken vinden plaats in de week van 12
november. Als het goed is, heeft u zich ingeschreven middels de schoolapp.
Sinterklaas: Sinterklaas komt ook dit jaar weer onze school bezoeken.
Dinsdag 4 december komt Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten onze school
bezoeken. We verwelkomen Sinterklaas om 8.45 uur op het grote schoolplein. Deze dag hanteren we een continurooster. Dat betekent dat we om
8.30 uur op school worden verwacht. We eten allemaal op school in de
eigen klas en om 14.00 uur zijn we allemaal weer vrij. Iedere leerling
neemt die dag een lunchpakket mee naar school. We gaan er natuurlijk
een gezellig feest van maken. Voor de kleine pauze hoeven de kinderen
geen eten en drinken mee te nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan
lootjes trekken en zorgen zelf voor een cadeau en surprise. U krijgt hierover informatie van de leerkracht.
Nieuwe leden OR: de OR is op zoek naar nieuwe leden. Vindt u het leuk
om te helpen bij het organiseren van activiteiten voor de kinderen? Bij interesse kunt u de OR benaderen of Mischa. U kunt ook een mail sturen
naar de schoolmail: obswesterschool@sooog.nl
Ouderbijdrage: u heeft inmiddels een brief ontvangen om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de OR. De bijdrage (25 euro per
leerling) kunt u overmaken op rekeningnummer NL55RBRB0944622194
t.g.v. Activiteitenbijdrage Stichting Ouderraad Westerschool, onder vermelding van naam leerling en groep. Alvast bedankt.
Dinsdagmiddag 11 december: dit is een extra vrije middag voor alle kinderen. Dit is een scholingsmiddag coöperatief leren voor het personeel. In
de klassen zijn we druk bezig met het coöperatief leren. Dit zijn allerlei samenwerkingsvormen voor de kinderen. We zien daardoor de betrokkenheid van de kinderen toenemen.
Kerstdiner: dit jaar is het kerstdiner op donderdag 20 december vanaf
17.15 uur. De schooltijden blijven deze dag gelijk. Nadere informatie volgt.

