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Groeien doe je
samen.

Gevoel voor kinderen, verstand van onderwijs!
Data
4 september
9 en 10 september
12 september
18 september
24 september

24 september
26 september
27 september

Ouderraadvergadering
Omgekeerde 10
minutengesprekken
I.v.m. scholing, alle
leerlingen hele dag vrij
Schoonmaakavond
Schoolvoorstelling voor
groep 1/2 10.45 uur te
Valthermond (Rehobot
school)
Spreekuur jeugdarts
MR vergadering
Herfstmarkt op het plein

Jarigen
Sem Hingstman
Dion Goosevoort
Damian Kuik
Lieke Marquering
Remco Germs
Voor alle jarigen geldt dat we jullie van harte feliciteren
en jullie een fijne dag toewensen.

Schoonmaakavond.
We gunnen de leerlingen een frisse start in een schoon
gebouw. Het schoonmaakbedrijf maakt weliswaar de
school schoon, maar onze eisen ten aanzien van de
schoonmaak liggen iets hoger. Daarom steken we met z’n
allen de armen even flink uit de mouwen en gaan op 18
september de kasten, vensterbanken, materialen, etc.
even een grote beurt geven.

Wijziging in jaarkalender.
In de jaarkalender staat vermeld dat de OPO-studiedag
op 18 maart is. De datum is gewijzigd. De studiedag is nu
op 25 maart 2020. Wilt u deze wijziging zelf in uw
ontvangen jaarkalender aanbrengen? Alvast hartelijk
bedankt.

Nieuw schooljaar, nieuw motto.
In samenhang met de kernwaarden van OPO is voor
“Groeien doe je samen” als nieuw motto gekozen.
Met het volste vertrouwen in de talenten van zowel de
leerlingen als de leerkrachten. Cruciaal hierbij is het
concept “wederkerigheid”: we groeien namelijk door
menselijke interactie.

Groep 1 en 2:

Schoolmaterialen in bruikleen

Het schooljaar is ook voor de leerlingen van groep 1 en 2
weer begonnen, we starten met een kleine groep, 9
leerlingen in groep 2 en 2 leerlingen in groep 1, we hopen
snel nog meer leerlingen te mogen begroeten.
De eerste week is het thema “samen naar school”, dit is
echt een opstartweek. Week 2 t/m 4 is het thema
sprookjes, bekende sprookjes als Roodkapje en klein
Duimpje en nog vele andere worden aan de leerlingen

De kinderen maken op school gebruik van diverse
schoolmaterialen. De spullen zijn dus in bruikleen. Soms
gaat er iets kapot. De school is niet verzekerd voor
schade door toedoen van leerlingen aan de inventaris,
zoals het meubilair/computers/andere materialen.
Voorbeeld: Veroorzaakt uw kind schade aan een
chromebook dan moeten de ouders deze schade aan deze
computer vergoeden. Ouders kunnen dan deze schade
opgeven bij hun eigen WA-verzekering of eventueel zelf
betalen.
We hopen u met deze update rondom verzekeringen van
dienst te zijn geweest en danken u bij voorbaat voor uw
begrip.

voorgelezen, ook leren
ze wat de
kenmerken van sprookjes zijn en wordt er gewerkt over
sprookjes.
Op de donderdagen wordt er aan het eind van de middag
gelezen met de leerlingen van groep 6, elke leerling van
groep 1 en 2 wordt gekoppeld aan een leerling van groep
6, samen kiezen ze een boek waarmee ze 3 weken aan de
slag gaan, het gekozen boek wordt gelezen, besproken en
de koppels maken tenslotte een verwerkingsopdracht die
ze samen kiezen, hierbij kun je denken aan tekenen,
verven, knutselen, chromebook of wat de koppels maar
willen. De resultaten worden op de gang bij het lokaal van
groep 5/6 tentoongesteld.
De leerlingen van groep 2 leren regelmatig een nieuwe
letter, ze krijgen dan een briefje mee om dingen die met
de aangeboden letter beginnen mee naar school te nemen
voor de letterkast.
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Met vriendelijke groet,
Team, MR, en Ouderraad obs de Westhoek

