NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 2, 21 september 2017
Belangrijke data tot eind oktober
Datum
Vanaf 25
september
27 september
29 september
3 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
9 oktober
11 oktober
11 oktober
13 oktober
13 oktober
18 oktober
20 oktober
23 t/m 27
oktober
30 oktober

Activiteit
In deze periode zijn de informatiebijeenkomsten voor de groepen 1 t/m 7 gepland. Zie
in het schema in deze nieuwsbrief
Sport- en spelochtend voor de groepen 3 en 4, zie informatie in deze nieuwsbrief
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij
Start Kinderboekenweek! Om 8.15 op de pleinen van de school! Komt allen!
Start inschrijven startgesprekken ouders met meer kinderen op school
Start inschrijven startgesprekken ouders met één kind op school
Staking van het basisonderwijs, houdt u hier rekening mee!
Groep 3A (juf Jantien/juf Marjorie) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
In deze week zijn de startgesprekken -> gezamenlijke avond: 12 oktober
Groep 4H (juf Lisa/juf Bianca) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
Sportdag voor de groepen 5 t/m 8; informatie in de volgende nieuwsbrief
Groep 3B (juf Lineke) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
Afsluiting Kinderboekenweek, zie informatie in de nieuwsbrief
Groep 3H (juf Linda) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
Groep 4P (juf Renée) naar het Woeste Westen; info in deze nieuwsbrief
Herfstvakantie
Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij

Informatie uit de school
Schoolkalender
Deze week ontvangt u de schooljaarkalender. De kalender wordt meegegeven aan het oudste kind van een
gezin. Indien u een extra kalender nodig heeft, kunt u die ophalen bij de conciërge.

Vernieuwde website
Onze website is vernieuwd. Kijkt u eens naar de filmpjes!

Expertisecentrum Uniek in de school
De medewerksters van het Expertisecentrum Uniek stellen zich aan u voor in de bijlage van deze
nieuwsbrief.

Staking op 5 oktober
Op 5 oktober vindt een grote staking plaats in het basisonderwijs. Ook wij gaan staken en de school blijft dus
dicht die dag. In de bijlage vindt u een brief hierover van onze bestuurder .

Inschrijven startgesprekken
In de week van 9 oktober zijn de eerste gesprekken gepland. Vorig schooljaar zijn voor het eerst de kinderen
van de groepen 5 t/m 8 bij de gesprekken aanwezig geweest. Tenslotte zijn zij hierin belangrijk. Dit jaar
zullen de eerste gesprekken ook de kinderen van de groepen 3 en 4 uitgenodigd zijn. De naam was vorig
jaar “voortgangsgesprek”. Startgesprek vinden wij toepasselijker. We zijn dan ruim 4 weken aan het werk in
het nieuwe schooljaar. Het is dan goed om te kijken hoe de start was en waar uw kind mee bezig is. Op de
kalender, die binnenkort meegaat staat dat de intekening voor families op 4 oktober is en die van iedereen
vanaf 5 oktober. Omdat er op 5 oktober gestaakt wordt, hebben het intekenen vervroegd naar 3 oktober voor
ouders die meer kinderen op school hebben en vanaf 4 oktober voor alle ouders.
OKA (OuderKindAdviseur)
De nieuwe OKA zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. Welmoed Kamminga is nog tot 28
september bereikbaar.

Klasseninformatie van en door de groepen 1 t/m 7
In de weken van 25 september en 2 oktober worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ouders.
Alle bijeenkomsten zijn aan het begin of eind van een lesperiode gepland. De leerkracht en de kinderen
zullen u laten zien en vertellen hoe het in de groep gaat, wat er geleerd wordt en hoe ze dat doen. U bent op
die momenten van harte welkom in de groep!
Van Hogendorpplein
Groepen 1/ 2 A,B: 27 september 8.30 – 9.15
Groepen 3A en 3B: 4 oktober 8.30 – 9.15
Groep 4P: 4 oktober 8.30 – 9.15
Groep 5P: 3 oktober 14.00 – 15.00
Groep 6P: 26 september 8.30 – 9.15
Groep 7P: 28 september 8.30 – 9.15

Van Hallstraat
Groepen 1/ 2 E, F, G: 27 september 8.30 – 9.15
Groep 3H: 4 oktober 8.30 – 9.15
Groep 4H: 4 oktober 8.30 – 9.15
Groep 5H: 25 september 8.30 – 9.15
Groep 6H: 26 september 14.30 – 15.00
Groep 7H: 28 september 8.30 – 9.00 (gym) of
11.15 – 11.45 (dans)
De ouders van de groepen 8 krijgen in november een uitnodiging voor een informatie bijeenkomst over de
overstap naar het voortgezet onderwijs.

Activiteiten
Sportdag groep 3 en 4!
De sportdag van groep 3 en 4 vindt plaats op woensdag 27
september van 8.30 uur tot 12.40 uur. De kinderen gaan sporten spelactiviteiten doen op het achterplein van de locatie van
Hogendorpplein. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Bij elke
groep komt een intekenlijst te hangen waarop u zich kunt
aanmelden. Alvast hartelijk dank!

Groepen 3 en 4 naar het Woeste Westen
Kijkt u voor de dag dat de klas van uw kind gaat in de kalender bovenaan deze nieuwsbrief. De kinderen
krijgen in het kader van het thema van de Kinderboekenweek “Griezelen” de les “Heksenpad op zoek naar
de herfst”. Zorgt u ervoor dat uw kind makkelijke schoenen aan heeft en kleren die vies mogen worden. De
les is voor elke groep van 9.00 uur tot 10.30 uur.

Kinderboekenweek
Op dinsdag 3 oktober starten we om 8.15 uur met een spectaculaire opening van het Kinderboekenweek en
mogen de kinderen verkleed naar school. Het thema is dit jaar is Gruwelijk eng. We hopen dat jullie er bij
zijn.
Ook dit jaar heeft Kinderen voor Kinderen een lied en een dans. Thuis kan er geoefend worden via de
volgende links. Meezing versie (karaoke) https://www.youtube.com/watch?v=3xbYJHDC8AA
Officiële videoclip https://www.youtube.com/watch?v=KXaz-_OxSs8
Tijdens de kinderboekweek zal er op de Van Hogendorp locatie een boekenverkoop zijn.
Op vrijdag 13 oktober, is de afsluiting van de Kinderboekenweek, u kunt dan samen met uw kind(eren) vanaf
12 uur kijken naar het werk van de andere groepen.

Sport & Spel (Sportbuurtclub)
aantal lessen: 10
maximum aantal deelnemers: 16
dag: donderdag
tijd: 15:15 - 16:15
start: 12-10-2017school: Westerparkschool van Hallstraat
groep: 1, 2
locatie: Speelzaal Westerparkschool Van Hallstraatkosten
stadspas : € 1,00 per les, totaal: € 9,00
Bruto jaarinkomen tot 25.000,-: € 1,50 per les, totaal: € 13,50
Bruto jaarinkomen € 25.000,- € 4: € 2,00 per les, totaal: € 18,00
Bruto jaarinkomen boven € 41.000: € 3,00 per les, totaal: € 27,00
De volgende nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 6 oktober 2017

