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AGENDA (ALGEMEEN)
AGENDA (A
24 september
25 september
29 september
8 en 13 oktober
17 t/m 25 oktober

Bloemschikken voor alle groepen
Floralia
Groepsinformatieavond; 19.30 uur
Oudercontactavonden
Herfstvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Informatieavond (herhaling)
Op dinsdag 29 september is de informatieavond voor alle groepen. We starten met een
gezamenlijke opening om 19.30 uur, waarbij de algemene zaken besproken worden. De
groep specifieke informatie wordt in het lokaal van de betreffende groepen verzorgd
door de leerkrachten. Er zullen twee rondes zijn, zodat ouders van meerdere kinderen
verschillende informatierondes kunnen bijwonen. We rekenen op uw aanwezigheid,
vooral omdat er enkele afspraken aangepast zijn, nu we gestart zijn in de nieuwe school.
Oudercontactavonden (herhaling)
Op 8 en 13 oktober organiseren we onze "omgekeerde oudergesprekken". Wij horen dan
van u hoe de eerste weken in de nieuwe groep zijn ervaren door uw kind en horen we van
u met welke bijzonderheden wij verder rekening moeten houden. Volgende week
ontvangt u het schema met de tijden.
Kinderen brengen
De kleuters mogen vanzelfsprekend door hun ouders naar de klas gebracht worden. We
ervaren echter dat er "verkeersopstoppingen" ontstaan in de hal, wanneer de ouders
naar huis gaan en de leerlingen van groep 3/8 naar binnen komen. Daarom is in overleg
met cds De Klister besloten dat de ouders van de kleuters via de hoofdingang de school
weer verlaten. Een soort interne zoen en zoef route, dus :)
We rekenen op uw medewerking.

Nieuwsbrief
Hebben wij in ons midden een ouder die ons wil helpen met het ontwerpen van een mooie
digitale nieuwsbrief? We hopen op een hele gebruiksvriendelijke versie, die we
wekelijks gemakkelijk bij kunnen werken. Aanmelden kan bij de directie: Ineke
Schouwstra via i.schouwstra@westerwijs.nl
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Raar maar waar!
Vandaag zijn we gestart met ons nieuwe thema “Raar maar waar”. Dit is het thema van
de Kinderboekenweek 2015, dat draait om natuur, wetenschap en techniek.
In groep 2 zijn de kinderen begonnen met het maken van een robot. We leerden een
liedje over Robbie Robot en Arie de letterkanarie leert ons dan ook de r van robbie
robot en raar maar waar.
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Excursie
Afgelopen donderdag zouden we een excursie hebben: waterdiertjes zoeken. Helaas
ging de excursie niet door. Niet omdat de vijver leeggelopen was, niet omdat de
waterdiertjes weggelopen waren, maar WEL omdat we niet genoeg papa's en mama's
hadden om ons te helpen. We waren toch wel erg teleurgesteld dat zo'n leuke excursie
niet door ging. We hopen dat er bij een volgende activiteit genoeg papa's en mama's
kunnen helpen. En opa's en oma's mogen ook, hoor!
Lezen
In groep 3/4 gaan we dit jaar flink wat leeskilometers maken! Hoe? Op school lezen we
al heel veel, maar het is ook fijn om thuis goed te blijven oefenen met lezen. Goed
kunnen lezen helpt je om de woorden bij spelling beter te schrijven, het helpt je om de
tekst bij begrijpend lezen beter te begrijpen en het helpt je om jouw woordenschat
groter te maken. Dus goed kunnen lezen is HEEL belangrijk. Een paar keer per week 10
minuutjes lezen thuis helpt al heel veel. Dus ga gauw aan de slag!
Voor groep 4 zijn er hele leuke leesboeken in de bibliotheek, maar wist u dat er ook
voor beginnende lezertjes heel veel leuke boekjes zijn om mee te oefenen?
Woordpakketten
Zoals beloofd: een tip om thuis het woordpakket te oefenen. De kinderen schrijven de
woorden van het woordpakket op kaartjes. Op elk kaartje 1 woord. Je kunt hiervoor van
een wit A4 papier kaartjes knippen. U, als ouder, controleert of het woord goed op het
kaartje staat geschreven. Daarna gaan de kinderen zelfstandig oefenen: zij lezen
hardop het woord op het kaartje, zij draaien het kaartje om en schrijven het woord op
een papiertje. Daarna draaien zij het kaartje weer om en controleren zij of het woord
goed geschreven is. Is het woord goed: er mag een krul op het kaartje gezet worden. Is
het woord niet goed: er wordt een kruisje op het kaartje gezet. Er wordt door

geoefend tot er 5 krullen op het kaartje staan. Daarna kunt u samen met uw kind een
dictee doen. Heel veel succes met oefenen!
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Tafels
Na de vakantie blijkt vaak, dat de tafels van vermenigvuldiging weer een beetje zijn
weg gezakt. Graag willen we dat er thuis even wordt geoefend met de tafels van 1 t/m 5
en 10. Volgende week woensdag 30 september is er een toets over deze tafels.
De tafels kennen is een voorwaarde voor het vlot kunnen maken van veel verschillende
soorten sommen. Succes met oefenen!
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Oriëntatie voortgezet onderwijs
Al is het schooljaar nog maar pas begonnen, het is van belang dat de ouders en hun
kinderen van groep 7/8 zich oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs. Op de
websites van deze scholen in informatie te vinden over deze open dagen en/of
oriëntatiedagen en -avonden. Daarvan zullen al enkele plaatsvinden in november.
Normaliter geven wij tijdig een overzicht van deze dagen mee op papier, maar onze
administratief medewerkster is door privéomstandigheden langere tijd afwezig. Wij
proberen de lijst nu spoedig zelf samen te stellen. Maar tot die tijd adviseren wij u
alvast zelf te kijken op de websites van verschillende scholen voor voortgezet
onderwijs. Hun informatie staat daar ook beschreven.
Onze schoolverlaters oriënteren zich veelal bij;
 Singelland (Surhuisterveen en Drachten)
 Liudger (Drachten)
 AOC Buitenpost
 Nordwin College
 Lauwers College (Surhuisterveen)
 RSG de Borgen (Grootegast / Leek)
 AOC Oldekerk
HTEN VAN DE OR / MR
BERICHTEN VAN DE OR / MR
Hallo beste mensen,
Het schooljaar is weer alweer volop begonnen.
We zijn natuurlijk meteen los gegaan met de opening van onze nieuwe school.
Vele uren hebben we zitten te brainstormen hoe het een leuk feest kon worden voor
iedereen. Volgens ons is dat goed gelukt.
Nogmaals willen we iedereen bedanken die mee heeft geholpen op die dag en van te
voren. Zonder hulp van de ouders kunnen we niks.
Om meteen maar met het volgende punt te beginnen wat hier prachtig bij aan sluit.

We weten dat iedereen het druk heeft, maar om voor de kinderen leuke activiteiten te
organiseren, zullen de leerkrachten vaak eens om de hulp van de ouders vragen. Wij als
OR willen graag voorstellen dat er per klas een klassenouder komt die van oktober tot
oktober een jaar deze taak op zich wil nemen. Lijkt het je leuk om voor een klas deze
taak uit te voeren, dan kun je contact opnemen met Ineke. Zij heeft inzicht in welke
groep nog iemand nodig is. De wisseling is dus een jaar later.
Dit is o.a. maandag avond, tijdens onze eerste vergadering van dit jaar, besproken. Ook
zijn de briefjes met de ouderbijdrage de deur uit. Als het goed is heeft ieder oudste
kind deze gisteren mee gekregen.
Dit was het eerst weer. De volgende vergadering staat in de agenda op 26 oktober.
Namens de Ouderraad,
Mieke Kolhek.
ALGEMENE BERICHTEN
Floralia
Donderdag 24 september: bloemschikken voor alle leerlingen
Vrijdag 25 september: 17.00 uur - 20.00 uur Floralia
Wij verzoeken iedereen lopend of op de fiets op school te komen. We zullen het gehele
plein benutten waardoor parkeergelegenheid beperkt is.
Bloemschikken
Op donderdagmorgen 24 september gaan alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 samen
bloemstukjes maken voor de Floralia.
Zou iedereen morgenochtend mee willen nemen:
- een stuk natte oase;
- een bakje of bloempot, voorzien van naam;
- evt. een snoeischaar
- bloemen, het liefst uit eigen tuin

Prijslijst catering Floralia
Thee € 0,20
Koffie € 0,50
Frisdrank (Cola, Sinas, 7-up en Jus d’ orange) € 0, 50
Ranja € 0.20
Capri Sonne € 0.50
IJsjes € 0,80 (roomijsbekers met toebehoren), raket € 0,50
Broodje gezond € 1.50
Broodje hamburger € 2.50
Hamburger € 1.50
Broodje frikandel € 2.00

Frikandel € 1.20
Broodje knakworst € 1.00
Chips € 0.20
Broodje haring € 1.50
Losse haring € 1.00
Poffertjes € 0,75
Om het feest nog feestelijker te maken mogen de kinderen, die het leuk vinden,
verkleed op school komen. We maken er een mooie avond van!

