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Groeien doe je
samen.

Gevoel voor kinderen, verstand van onderwijs!
Data
5 november
7 november
7 november
11 november
12 november
13 november
14 november
18 t/m 21 november
22 november
27 november

Jarigen

Karim Karim
Sam Davids
Jamie Snippe
Danischa Levings

Brandpreventielessen in
alle groepen
Workshop voor groep 8:
Ontdek de ijstijd.
Spreekuur
jeugdverpleegkundige
Sint Maarten
Schrijversbezoek groep
7/8
Ouderraadvergadering
Workshop voor groep 7:
Ontdek de ijstijd
Oudergesprekken
Trefbaltoernooi groep
5/6
Superfinale
trefbaltoernooi

Sint Maarten

11 november is de dag,
dat mijn lichtje, dat mijn lichtje,
11 november is de dag
dat mijn lichtje branden mag
De leerlingen maken allemaal
een prachtige
lampion .Ze komen hem trots aan de deur laten zien
en zingen een mooi lied. Ze rekenen natuurlijk op
een lekkere traktatie van uw kant. De kinderen van
de groepen 1 t/m 4 gaan op 11 november om 10.30
uur naar Mondkersheem om daar voor de bewoners
te zingen.

Sanne Krans
Sophie Krans
Thijmen Windt
Cynthia Viel
Djayden Alderliesten
Alyssa Verstraten
Voor alle jarigen geldt dat we jullie van harte
feliciteren en jullie een fijne dag toewensen.

Afsluiting project De Ruimte.

Stagiair
Mijn naam is Koen van Wattum en ik ben 20 jaar.
Het komende schooljaar zal ik stage lopen op de
Westhoek. Ik ben een 1e jaarstudent op de PABO
in Emmen en wil dus heel graag leraar worden. Het
1e halfjaar zult u mij tegenkomen in groep 5/6 bij
juf Marianne. Het is de bedoeling dat ik eerst
ervaring krijg in de bovenbouw en het 2e helft van
het schooljaar ervaring krijg in de onderbouw. Dit
zal dan of groep 3 en 4 of groep 1 en 2 zijn. Ik heb
er heel veel zin in om voor de klas te staan en ik
kijk ontzettend naar uit om uw kind te helpen bij
zijn/haar ontwikkeling. Heeft u nog vragen of wilt
u iets kwijt, kunt u altijd contact opnemen
(koenvanwattum@hotmail.com) of even langskomen
op de dinsdag bij de Westhoek.
Met vriendelijke groeten,
Koen van Wattum

De leerlingen hebben drie weken lang gewerkt over
de Ruimte. Het door de leerlingen gemaakte werk
van dit interessante project voor leerlingen en
leerkrachten, hebben we tentoongesteld op 18
oktober. We hebben heel erg genoten van de
belangstelling die de ouders, broers, zussen en
opa’s en oma’s toonden. Het was gezellig druk in
school.
Alle leerlingen deden mee aan de ruimtedans.
Randi en Feline hebben hun zelfgeschreven en
getekende ruimteverhaal voorgelezen. Het was een
leerzaam project. In het voorjaar gaan we aan de
slag met een project rond de Middeleeuwen.

Schooltrefbaltoernooi.
Groep 5 en 6 gaan op 22 november meedoen aan
het trefbaltoernooi en proberen daar weer hoge
ogen te gooien. Aan het enthousiasme van onze
leerlingen zal het niet liggen.
We zoeken nog een aantal mensen voor begeleiding
bij dit toernooi. Is dit iets voor u ? meld u aan bij
juf Marianne. Het is altijd een gezellige ochtend.

Brandpreventielessen en
Ontruimingsoefening.
Op 5 november komt “onze“ vertrouwde
brandweervrouw Annet in alle groepen lessen
verzorgen waarbij onder andere Snuf de
brandweerhond weer in de belangstelling komt
te staan. Deze lessen worden afgesloten met
een gezamenlijke ontruimingsoefening.

Herhaald verzoek!!
Bewoners van de Schoolstraat worden nog
regelmatig geconfronteerd met een door
geparkeerde auto’s geblokkeerde oprit.
Wilt u hier niet parkeren ?

Oudergesprekken van 18 t/m 21
november.
U ontvangt binnenkort het rooster met de tijd
waarop u bij de leerkracht van uw kind wordt
verwacht.

Website.
Onze website heeft een flinke opfrisbeurt gehad
en is de moeite waard om eens even in rond te
neuzen.

Nieuws van groep 1 en 2.
De afgelopen 3 weken hebben de leerlingen van
groep 1 en 2, evenals de leerlingen van de andere
groepen, zich verdiept in het thema de ruimte. De
leerlingen hebben veel informatie vergaard en
geknutseld tijdens dit project, tevens hebben de
leerlingen, in duo’s met een leerling van groep 6,
een verhaal / boek geschreven over het thema.
Op vrijdag 18 oktober is het project afgesloten
met een dans op het plein en werd 1 van de
verhalen voorgelezen, de ouders en andere
belangstellenden waren in grote getale aanwezig
om te kijken wat de leerlingen allemaal hadden
gedaan tijdens het project
Na de herfstvakantie breekt een drukke periode
aan voor de leerlingen, direct na de vakantie
beginnen ze met het maken van een lampion en
wordt er verder over het thema herfst gewerkt.

Schoolbibliotheek zoekt ( nood ) hulp!!
Onze enthousiaste uitleenouders hebben af en toe
iemand nodig die hen kan vervangen bij ziekte of
onverwachte uitval. Wie wil in zo’n geval bijspringen?
U kunt zich op school aanmelden.

Groep 7/8 op bezoek naar kamp
Westerbork.
Op 29 oktober zijn de groepen 7 en 8 naar kamp
Westerbork geweest voor een leerzame excursie

Geen staking op de Westhoek.
Op woensdag 6 november staken de leerkrachten van de
WesthoekNIET. De kinderen gaan gewoon naar school.

En gelijk daarna doet Sinterklaas zijn intrede in
Nederland en heeft dat onze belangstelling.
De leerlingen van groep 2 hebben ook de letters
m en i aangeboden gekregen, de leerlingen leren
de letters klankzuiver.

Met vriendelijke groet,
Team, MR, en Ouderraad obs de Westhoek

