Nieuwsbrief 1

(augustus / september 2021)

Agenda augustus – september
31-08 Consultatie jeugdverpleegkundige
06-09 GMR ( gemeenschappelijk medezeggenschapsraad)
07-09 infoavond groep 1-2 en groep 3-4 ( uitnodiging in Parro)
08-09 infoavond groep 5-6 ( uitnodiging in Parro)
09-09 infoavond groep 7-8 ( uitnodiging in Parro)
14-09 MR vergadering
15-09 Voorstelling voor 3-4 en groep 5-6 ( Kunst en Cultuur)
27-09 GGD screening groep 7
27-09 Oud papier
27-09 tot 01-10
Ouder-kind-leerkracht gesprekken
(uitnodiging volgt in Parro)
28-09 Schoolfotograaf

Oud papier

Groepsindeling
Zoals u weet is er een tekort aan leerkrachten en ook voor ons
werd het nog spannend. Omdat juf Cindy naar het VO is gegaan
kregen wij een vacature. Gelukkig konden we in de laatste week
voor de zomervakantie meester Marcel Moes nog benoemen!
Meester Marcel staat met juf Annalies voor groep 5/6. Hij stelt
zich in deze nieuwsbrief even voor. Juf Annalies is een bekende
voor ons, want zij heeft juf Rosalie afgelopen schooljaar al
vervangen.
Juf Angelina kreeg de kans om op 1 school te werken en dat doet
ze nu in Wapserveen.
Nog even het schema;
groepen
Leerkrachten
Dagen
Groep 1 en 2
Juf Lydie
ma, di, woe
Juf Loke
woe, do, vrij
(woe afwisselend)
Groep 3 en 4
Juf Jeanet
ma, di, woe
Juf Rosalie
do vrij
Groep 5 en 6
Juf Annalies
ma, di, woe
Meester Marcel
do, vrij
Groep 7 en 8
Juf Lisa
ma, di , do, vrij
Juf Rosalie
woe
Ondersteuning Meester Holdrik Jan
ma t/m woe
Juf Margreet
do, vrijdag
Juf Loke
di

Aantal leerlingen
We zijn het schooljaar gestart met 66
leerlingen en dat is toch 1 leerling meer
dan afgelopen schooljaar! We konden bij
de start van het schooljaar 6 nieuwe
leerlingen verwelkomen en daar zijn we
erg blij mee.

30 augustus wordt het oud papier
weer opgehaald. Graag zelf voor vervanging
zorgen als u verhinderd bent. Voor vragen
kunt u terecht bij Johan Nijmeijer (0610833834) OR-lid/ coördinator oud papier.
Volgende keer oud papier is 27 september
Andere data;
25 oktober
29 november
27 december

Verlof
Als u verlof voor uw kind wilt aanvragen
dan kan dit middels een verlofbriefje. Deze
kunt u op school krijgen of digitaal invullen
en mailen. Dit geldt voor alle verlof onder
schooltijd. We moeten als school alle
absentie melden.

Meester Marcel Moes
Samen met juf Annalies ben ik
leerkracht van groep 5/6. Ik ben 42
jaar, woon in Appelscha en heb 2
kinderen, Linde en Pepijn. Mijn hobby’s
zijn tuinieren en korfbal. Ik zit ook in de
gemeenteraad Ooststellingwerf en
acteer/ regisseer theaterstukken. Ik
hoop u snel te ontmoeten, want goed
contact met ouders is erg belangrijk.

Nieuws van Immy:
We zijn het schooljaar goed gestart en het is fijn om alle kinderen weer in school te zien. We hebben weer zin in een
nieuw schooljaar en hopelijk wordt het een jaar zonder thuisonderwijs! We houden nog vast aan de anderhalve
meter afstand en dus hebben we u gevraagd om op het plein afscheid nemen van uw kind. Fijn dat u dit doet!
We willen toch ook weer activiteiten doen waar we ouders bij betrekken. De luizencontrole is geweest en we willen
de ateliers met ouderhulp binnenkort opstarten. De informatieavonden gaan we fysiek in school organiseren.
Omdat we de 1 ½ meter afstand wel aanhouden nodigen we van ieder gezin 1 ouder uit.
De uitnodiging volgt snel en de data ziet u terug in de agenda. De ouder-kind gesprekken zijn dit jaar in het lokaal van
uw kind.
U krijgt dit schooljaar ook een schoolkalender. De kalender is gevuld met informatie en data van onze school. Er
kunnen omstandigheden voorkomen dat een datum of activiteit moet worden aangepast, maar dan hoort u dat van
de leerkracht. Juf Rosalie is erg druk geweest met het ontwerp en invulling en het ziet er prachtig uit. We zijn erg
benieuwd naar uw reacties. Binnenkort kunt u ook weer abonnee worden op de schoolkrant.
In groep 1 en 2 komt de komende week een nieuw digibord te hangen.
De bosjes bij het onderbouwplein werden wel erg dichtbegroeid en maakten het spelen lastiger. Vandaag zijn de
mannen van de gemeente bezig geweest met het snoeien en onderhoud van de struiken en bomen bij de wal.
Stichting leerKRACHT
We kijken als team kritisch naar ons onderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter en waar nog liggen kansen. We stellen
met elkaar doelen in het schoolplan voor 4 schooljaren en deze doelen werken we uit in jaarplannen. We willen onze
doelen concreter maken en sneller kunnen vertalen naar de praktijk. Daarom gaan we dit schooljaar starten met de
aanpak van Stichting leerkRACHT. Als team werken we met gezamenlijke concrete doelen, die we middels wekelijkse
bordsessies uitwerken. Naast de bordsessies hebben we werksessies waarin we met elkaar lessen voorbereiden,
collegiale consultaties waarbij we bij elkaar in de klas kijken en evaluatiemomenten om samen te kijken welke
doelen gehaald zijn. Zoals deze Stichting aangeeft; “Elke dag samen een beetje beter “.
We houden u op de hoogte.

Herfstvakantie

16 oktober

2021

t/m

24 oktober

2021

Kerstvakantie

25 december

2021

t/m

9 januari

2022

Voorjaarsvakantie

19 februari

2022

t/m

27 februari

2022

Paasweekend

15 april

2022

t/m

18 april

2022

Meivakantie

23 april

2022

t/m

8 mei

2022

Hemelvaart

26 mei

2022

t/m

27 mei

2022

6 juni

2022

16 juli

2022

Pinksteren
Zomervakantie
Vrij op Kerstmiddag en
de middag van de laatste
schooldag.

t/m

28 augustus

2022

Westerveld toppers
Voor alle kinderen van zes tot en met twaalf jaar die aansluiting missen bij een
sportvereniging, maar wel graag willen sporten.
We starten donderdag 2 september met wekelijkse sportlessen van 16.00-17.00 uur in de
sporthal van Sportcomplex de Hulsebosch te Dwingeloo. Onder deskundige begeleiding van
trainers, beweegcoaches van de gemeente Westerveld en kinderfysiotherapeut Monique
Uneken staat er iedere maand een andere sport centraal. Lidmaatschapskosten €10,- per
maand voor het schooljaar 2021-2022
MAAND
september
oktober
november
december

SPORT
Atletiek
Breakdance
Volleybal
Verrassingsmaand

Het programma vanaf januari 2022 volgt eind 2021

Aanmelden
Meer informatie of aanmelden voor de Westerveld Toppers?
Stuur een e-mail naar beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
Of telefonisch via 14 0521

