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Agenda
Datum
29-08-2020
01-09-2020
16-09-2020
17-09-2020
26-09-2020
01-10-2020
06-10-2020
09-10-2020
12-10 t/m
16-10-2020

Activiteit
Oud papier
OR-vergadering
MR-vergadering
Voorstelling gr. 3/4 Westerbork
Oud papier
Opening Kinderboekenweek
OR-vergadering
Excursie gr. 7 gevangenismuseum
Herfstvakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen

om eventuele veranderingen in het gedrag van uw
kind(eren) in een goede context te kunnen plaatsen.
Zoals u van ons gewend bent houden we vanaf de derde
schoolweek
na
de
zomervakantie
onze
informatieavonden. Helaas hebben we moeten besluiten
om de informatie op een andere manier naar u toe te laten
komen. We kunnen namelijk op geen enkele manier de
anderhalve meter afstand bewerkstelligen, wanneer we u
op school uitnodigen om in het leslokaal de informatie te
ontvangen. Daarnaast moeten we ons houden aan de
RIVM richtlijnen voor wat betreft volwassenen in de
school. Daarom hebben we besloten om u op
4 september schriftelijk te voorzien van informatie over het
reilen en zeilen in de klas. Deze informatie krijgt u via de
mail toegestuurd. Mocht u vragen hebben dan kunt u
uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met de
leerkracht of uw vraag via de Parro app kenbaar maken.

Start schooljaar 2020-2021

Na 6 weken welverdiende vakantie is maandag 17
augustus het schooljaar weer gestart. We hopen dat
iedereen een goede vakantie heeft gehad.
We zijn het jaar gestart met 228 leerlingen, verdeeld over
11 groepen. We zijn uitermate tevreden om te mogen
constateren dat we met 3 kleutergroepen kunnen starten.
Vanaf november hebben we 3 kleutergroepen met elk
19 leerlingen. Een grote onderbouw geeft vertrouwen
voor de toekomst wanneer het gaat om krimp en groei van
het aantal leerlingen.
Omdat we gebruik maken van het wissellokaal in het
gebouw kunnen we eindelijk beschikken over een eigen
personeelsruimte. We zijn hier erg blij mee. Op dit
moment is het nog een sfeerloze ruimte, maar daar zal
snel verandering in komen.
Ook het komend jaar zien we graag dat uw kind met
plezier naar school gaat. Samen proberen we daar zoveel
mogelijk voor te zorgen, maar er kan natuurlijk best eens
een periode zijn, dat dit niet het geval is. We stellen het
erg op prijs wanneer u dan contact met ons zoekt om de
eventuele problemen op te lossen of kleiner te maken.
Mocht u iets anders willen bespreken, dan kunt u altijd op
school terecht; er kan thuis iets aan de hand zijn, bijv.
ziekenhuisopname, ziekte van vader, moeder, opa, oma
of een scheiding. Deze signalen zijn voor ons belangrijk

Het risico dat een leerkracht niet in staat is om op school
te komen wordt steeds groter. De collega kan zelf Corona
gerelateerde klachten hebben waardoor hij of zij niet op
school mag komen, maar ook wanneer gezinsleden
Corona gerelateerde klachten hebben moet de collega
thuisblijven totdat duidelijk is dat het gezinslid negatief
getest is op Covid-19. Dat kan al gauw één of twee dagen
in beslag nemen.
Omdat de lijst van vervangers uitermate klein is, wordt de
kans op lesuitval steeds groter. Met andere woorden;
de kans dat u een bericht krijgt dat uw kind een dag thuis
moet blijven omdat er geen invallers zijn is zeer
aannemelijk.
Als directeur baal ik hier enorm van, maar ik sta werkelijk
met de rug tegen de muur wanneer het zover komt.
Ook dit schooljaar staan
we weer te springen om
pleinwachtouders. Op
verschillende dagen in de
week ontstaan er gaten,
die gelukkig met veel
kunst en vliegwerk nog een beetje opgevuld kunnen
worden, maar dat houden we niet lang meer vol. Daarom
een dringende oproep om u aan te melden als
pleinwachtouder. Er staat een vergoeding tegenover en
het gaat om een half uur per dag van 12.15 uur – 12.45
uur. Hoe meer ouders zich aanmelden, hoe minder u in de
week toezicht hoeft te houden.
We wensen iedereen een goed schooljaar toe.
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Even voorstellen:
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Mijn naam is Rianne Wessel, 32 jaar oud.
Vanaf 17 augustus begin ik als vakleerkracht op
verschillende basisscholen
In de gemeente Midden-Drenthe!

Groep 7
Vakantie voorbij en even weer wennen aan elkaar en aan
de nieuwe leerkracht. Wat is dan leuker om door middel
van een spel aandacht te besteden aan groepsvorming!

In 2012 ben ik afgestuurd aan
de ALO in Groningen en
sindsdien heb ik al op veel
basisscholen in de provincie
Groningen lesgegeven. Dit
schooljaar
zal ik
vanuit
SportDrenthe in de gemeente
Midden-Drenthe
het
bewegingsonderwijs
verzorgen.
Ik
heb
er
ontzettend veel zin in!

Informatieblad
Bij dit eerste Lindeblad ontvangt u een actueel
informatieblad 2020-2021. In het blad dat u voor de
vakantie heeft ontvangen stonden nog 2 foutjes. Zoek de
verschillen 
U kunt dit blad ook openen via de link informatieblad
2020-2021.

Nieuws vanuit school / Groepen:
Groep 1 en 2
We zijn weer gestart!
Wat fijn om iedereen weer te zien na 6 weken
zomervakantie; en natuurlijk ook de leerlingen die bij ons
instromen.

Groep 8
Afgelopen vrijdag is groep 8 in het kader van
groepsvorming naar de Ieberenplas geweest. Om half 9
vertrokken we met 28 graden in de regen, eenmaal
aangekomen bij de Ieberenplas was het droog. We
startten met het Zweeds renspel, waar veel heen en weer
werd gerend om vragen te beantwoorden. Vervolgens
hebben we allerlei spelletjes gedaan die te maken hebben
met samenwerken. Na de lunch was er nog tijd om vrij te
zwemmen. Om half 2 gingen we met een stralende zon
weer op de fiets terug naar Westerbork.
Een geweldige dag om de eerste week af te sluiten.

Wij werken de eerste
3
weken
over
Hennie de Heks.
Hennie
is
een
bijzondere heks; ze
is dol op de kleur
zwart, heeft een
lieve kat Helmer die
haar vaak helpt.
Deze 3 weken staan
in het teken van de
regels in de klas.
Hoe kunnen we
samen
dingen
oplossen? en hoe
kunnen we elkaar
helpen?
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Van de ouderraad

Ingekomen/bijlagen:

Oud papier

Bij VKW wordt op 5 september weer gestart met
kaboutervoetbal.
Deze
trainingen
worden
gratis
aangeboden door de vereniging.
Klik op de link kaboutervoetbal voor meer informatie.

Za. 29-08-2020
Harry Eefting
Robert Naaijer
Jeroen de Jong
Rick Kiers
P. Oosterloo
Ellen Weijers

Za. 26-09-2020
Johan Abbing
Bas Ameschot
Martijn Heijting
Marcel Lok
Jan Meijering
Tino Timmer

De “spelregels” rondom het ophalen van oud papier zijn:
*We zien u graag uiterlijk om 08.40 uur bij onze school,
tenzij anders aangegeven in het rooster.
*We vertrekken om 08.45 uur met de vrachtwagens
*De koffie met koek wordt tijdens het ophalen verzorgd
*Indien u echt niet kunt komen helpen op de aangegeven
datum, dan dient u zelf vervanging te regelen. U kunt
hiervoor ruilen met iemand die op een andere datum staat
ingedeeld. Lukt het niet, dan graag tijdig contact zoeken.
*De “halers” krijgen ca. een week van te voren een sms
ter herinnering
*De coördinator oud papier is Marian Tolsma, mail:
oudpapierwesterbork@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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