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Agenda
Datum
23-09-2020
26-09-2020
01-10-2020
05-10-2020
06-10-2020
09-10-2020
12-10 t/m
16-10-2020
21-10-2020
22-10-2020
23-10-2020
31-10-2020

Activiteit
Nationale kraanwaterdag
Oud papier
Opening Kinderboekenweek
Fietscontrole
OR-vergadering
Excursie gr. 7 gevangenismuseum
Herfstvakantie
MR-vergadering
Excursie gr. 8 gevangenismuseum
Margedag – Leerlingen vrij
Oud papier

Nieuws vanuit school / Algemeen
Toetsen en oudercontact
Het afgelopen schooljaar was voor iedereen een
abnormaal schooljaar.
Veel evenementen konden geen doorgang vinden en
onze leerlingen kregen langere tijd onderwijs op afstand.
Vanaf juni konden we weer ‘zo normaal mogelijk’
lesgeven en daar hebben we dan ook onze focus op
gelegd.
Omdat onze focus op het lesgeven lag, hebben we
bewust geen Cito-toetsen afgenomen in die periode.
Kits Primair breed hebben we toen afgesproken om in
oktober een zogenoemde nulmeting te doen na de
Corona periode.
Eerder
hebben
we
al
gecommuniceerd
dat
we
zijn
overgestapt van Cito naar IEP en
tussen
1
oktober
en
9 oktober gaan we dan ook
schoolbreed de IEP-toetsen afnemen.
Om de afstand tussen de ouders en de school niet te
groot te laten worden gaan we de 10 minuten gesprekken
naar aanleiding van de toetsresultaten gewoon weer op
school houden.
Op 20 oktober vanaf 14.30 uur wordt Parro open gezet
voor het plannen van de oudergesprekken. We houden de
gesprekken van 27 oktober tot en met 2 november op de
middag. In de Parro app ziet u vanaf 20 oktober wanneer
de leerkrachten beschikbaar zijn.

Uiteraard gelden dan ook de RIVM regels.
 Minstens 1,5 meter afstand houden;
 Bij klachten thuisblijven;
 Zo laat mogelijk komen;
 Handen ontsmetten;
 Etc. (u kent ze wel zo langzamerhand).
Ontruimingsoefening
Afgelopen vrijdag hebben we een
uitgebreide ontruimingsoefening
gehouden. In een mum van tijd
stond iedereen buiten en hadden
de leerkrachten de overige
ruimtes gecontroleerd.
We
kregen
een
enorm
compliment van de professionals
van Safety Company, die toezicht
hielden op de ontruiming.
Lampionnenshow
U zult begrijpen dat we vanwege de oplopende
besmettingen de tweejaarlijkse lampionnenshow niet door
laten gaan. Omdat we de afgelopen jaren honderden
bezoekers hadden, kunnen we in een donker gebouw de
afstandsregel niet garanderen.
De kinderen maken overigens wel traditiegetrouw hun
eigen lampion.
Reminder: Fietscontrole
Op 5 oktober vindt de jaarlijkse Fietscontrole plaats
wederom met medewerking van VVN Assen. Uiteraard
nemen wij hierbij de corona voorschriften in acht.
Aan u als ouders vragen wij om de fiets van uw zoon of
dochter te controleren voordat de controle op school
plaatsvindt. Een goede fiets verhoogt de veiligheid van
uw kinderen en na het ingaan van de wintertijd op 25
oktober is een goed werkende verlichting een belangrijke
bijdrage aan deze veiligheid. Zie onderstaande checklist.
1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en
zijn heel.
4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen?
Dan moeten beide remmen goed werken. Indien
van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren
en geeft wit of geel licht.
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er
zijn geen ontbrekende spaken.
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7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige
reflectie of er zitten witte of gele reflectoren aan
de wielen, minimaal 1 per wiel.
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben
voldoende profiel.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt
met beide voeten (tenen) net de grond raken als
je op het zadel zit
11. De trappers zijn voldoende stroef.
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te
strak. Tip: Heb je een open kettingkast en draag
je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of
band, zodat de broek niet tussen de ketting kan
komen.
14. Er zit een rode reflector
aan de achterkant van
de fiets of geïntegreerd
in het achterlicht.
15. Het achterlicht werkt
goed, straalt naar
achteren en geeft rood
licht.

Groepen 3, 3/4 en 4 - Voorstelling
Er was eens......
De kinderen van de groepen 3, 3/4 en
4 zijn donderdagmorgen naar een
vertelvoorstelling geweest over de
Rattenvanger van Hamelen. Wat
bijzonder
knap
was
van
de
verhalenverteller: hij nam alle rollen
op zich. Hij speelde de burgemeester,
de rattenvanger, de kinderen en de
grote mensen. Samen met de
spannende muziek nam hij de
kinderen mee in het verhaal.

Nieuws vanuit school / Groepen:
Groep 7 – minister Gijs
Prinsjesdag is weer achter de rug, Economisch onzekere
tijden. In groep 7 hebben we ook een minister van
Financiën: Minister Gijs. Uiteraard heeft ook minister Gijs
een miljoenennota in zijn miljoenenkoffertje. Groep 7 staat
er goed voor!

Nationale Kraanwaterdag 2020
Onze school doet vandaag, woensdag 23 september
2020, mee aan de Nationale Kraanwaterdag,
georganiseerd door de Nederlandse drinkwaterbedrijven.
Wij gaan deze dag aandacht besteden aan kraanwater als
duurzame en gezonde dorstlesser.
Aan de hand van een korte, aantrekkelijke les ontdekken
kinderen van groep 1 t/m 8 waar hun kraanwater
vandaan komt, hoe kraanwater wordt gezuiverd en hoe je
zelf slim kunt omgaan met dit gezonde en duurzame
natuurproduct.
Meer informatie is te vinden op:
https://www.kraanwaterdag.nl/
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Groep 5 – Leesvreters 2020
Groep 5 doet mee aan het leesproject ‘Leesvreters’ van
de bibliotheek. De leerlingen lezen 10 weken lang boeken,
geven hun mening, beantwoorden vragen en neuzen
lekker rond op de website www.leesvreters.nl. Elke week
kiest de bibliotheek een ‘Mening van de week’ en dat
levert 10 bonuspunten op. Leesvreters is namelijk ook
een wedstrijd. Wie haalt de meeste punten met het
beantwoorden van vragen en opdrachten. Na 10 weken
wordt het project feestelijk afgesloten. Hopelijk zijn wij dan
echte Leesvreters geworden en zal het ook zo blijven!

Groep 1b/2b - ‘Het letterwinkeltje’
Groep 1b/2b heeft de afgelopen weken over het project
‘Het letterwinkeltje’ gewerkt.
Er zijn thuis mooie letters gevonden en gemaakt, we
hebben onze eigen letter en naam versierd en natuurlijk in
het letterwinkeltje gespeeld!

Nieuwe ballen!!!!
Groep 3a – techniek
Dinsdagmiddag is techniekmiddag!

De Ouderraad heeft de groepen 3 tot en met 8 voorzien
van nieuwe ballen. Overbodig om te zeggen dat de
leerlingen hier erg blij mee zijn.
Hartelijk bedankt OR!
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Van de ouderraad

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

za. 31-10-2020
Jan Willem Beugel
Mark Brouwer
Geert Huisman
Gerben Poppinga
Jan Venekamp
Dennis Venema

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.

Ingekomen/bijlagen: Geen
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