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Oktober 2019

Groeien doe je
samen.

Gevoel voor kinderen, verstand van onderwijs!
Data
30 september
2 oktober
3 oktober
5 oktober
7 t/m 18 oktober
8 oktober
11 oktober
11 oktober
14 oktober
18 oktober
21 t/m 25 oktober
26 oktober
29 oktober

Start project: de Ruimte
Start Kinderboekenweek
GMR
Dag van de leerkracht
Screening Cool2bfit
Screening groep 2 GGD
Fietsenkeuring groep 5
t/m 8
Einde Kinderboekenweek
Ouderraadvergadering
Afsluiting project de
Ruimte
Herfstvakantie
Inzamelen oud papier
Groep 7/8 naar kamp
Westerbork

Op school vinden we het belangrijk dat de privacy
van onze leerlingen, ouders / verzorgers en onze
medewerkers wordt gerespecteerd. Wij willen dat
er zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan die
wij als school verwerken. Hoe wij op school omgaan
met de persoonsgegevens en wat de rechten van de
leerlingen, ouders / verzorgers en medewerkers
zijn, welke afspraken er zijn om de privacy van alle
betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de site
van Stichting OPO Borger-Odoorn. Deze
reglementen en protocollen zijn met instemming
van de (G)MR vastgesteld.

Groep 1 en 2

Jarigen

Milou Windt
Randi Zijlstra
Quinten Verstraten
Roos Krans
Luca Snippe
Charlène Levinga

Privacy

Lieke Grelling
Mandy de Jong

Het schooljaar is alweer enkele weken oud en de
leerlingen van groep 1 en 2 zitten weer in het ritme
van alledag. In groep 1 hebben we een nieuwe
leerling mogen begroeten, Tobias komt eerst
proefdraaien totdat hij 4 jaar is, Sem is inmiddels
4 jaar en gaat nu dagelijks naar school.
Van 30 september t/m 18 oktober werkt de hele

Voor alle jarigen geldt dat we jullie van harte
feliciteren en jullie een fijne dag toewensen.

school over het project de “de ruimte”. De
planeten komen voorbij, de maan en raketten en
natuurlijk worden er werkjes gemaakt die
aansluiten bij het thema.

Fietsenkeuring
We zijn op zoek naar 2 vrijwilligers, die willen assisteren
bij de fietsenkeuring op 11 oktober a.s. Aanmelden
hiervoor kan bij een van de leerkrachten van de
bovenbouw.

Oud papier inzameling
Voor het inzamelen van het oud papier op zaterdag
26 oktober worden de volgende ouders / vaders
verwacht: Dhr. J. Mones, Dhr. J. Windt, Dhr. C.
Prins en Dhr. G.H.J. Nieswaag.

Kerstkoor
Het koor van het Dorpshuis in Tweede Exloërmond
verzorgt op 18 december een kerstoptreden! Lijkt
het je leuk om in een echt koor te zingen? Geef je
dan voor 30 september op bij je juf of meester.
Het koor is voor alle leeftijden. Wanneer de
repetities zijn hoor je nog.

Herfstmarkt
Op 20 september is er door de ouderraad een
gezellige markt georganiseerd. We hebben veel
ouders en familie gezien die genoten van de
lekkernijen,. De kraampjes zijn goed bezocht en de
kinderen vermaakten zich prima bij oa. de vuurkorf
en het springkussen met de stier.
Een groot compliment voor de ouderraad die deze
markt mogelijk maakte.

Het
project wordt 18 oktober afgesloten, waarna de
herfstvakantie begint. Na de herfstvakantie staat
het thema “herfst” centraal.
De leerlingen van groep 2 leren regelmatig een
nieuwe letter, de letters r - s- o en oo zijn
aangeboden, de leerlingen leren de letters
klankzuiver. Het is geweldig te merken dat de
leerlingen ook thuis met een nieuwe letter bezig
zijn, de letterkast ziet er prachtig uit met alle
meegebrachte voorwerpen.
We willen de familie Snippe bedanken voor de
prachtige tractor

Bedankje schoonmaakavond
Wij willen alle ouders die hebben meegeholpen met
de schoonmaakavond op woensdag 18 september
hartelijk bedanken.

Voorstelling Kleuters
De kleuters waren erg enthousiast over de
interactieve voorstelling ‘Meneer Kruis en Meneer
Mol’. In de voorstelling werd een dag op school
behandeld. De liedjes die gezongen zijn staan
allemaal in het boek dat de leerkracht heeft
gekregen.

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

