Nieuwsbrief odab Westerschool
Groen van Prinstererlaan 24
9648 AJ Wildervank
Postbus 2046 9640 CA Veendam
T: 0598-416132
E: info@daltonwesterschool.nl
W: www.daltonwesterschool.nl

Agenda augustus 2021
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag/
zondag

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

16.

17.

18.

19.

20.

23.
1e schooldag
2021 – 2022
Kiva: Start thema
1
30.
Opstartgesprekken groep 1 t/m 8

24.

25.

26.

27.

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag/
Zondag

1.

2.
Opstartgesprekken groep 1 t/m 8
9.

3.

4.
5.

10.

11.
12.

16.
Margemiddag,
kinderen om
12.00 uur vrij
23.
Schoolreis
groepen 1 t/m 7
30.
Tech for fun –
groep 8B

17.

18.
19.

24.

25.
26.

1.
7.
8.
14.
15.
21.
22.
28.
29.

31.
Opstartgesprekken groep 1 t/m 8

Agenda september 2021
Maandag

Dinsdag

6.

7.

13.
Voorstelling Van
Beresteyn groep
3: Flatkat
20.
Week van het
milieu
27.
Tech for fun –
groep 8A

14.

21.

28.

8.
Start zwemles
groepen 5
15.

22.
Nationale
kraanwaterdag
29.

Nieuwsbrief AUGUSTUS

Schooljaar 2021 – 2022

Fouten en/of wijzigingen voorbehouden
Daar waar in de nieuwsbrief wordt gesproken van ouders wordt ook bedoeld ouder, verzorger en/of verzorgers.
De nieuwsbrief wordt 1 keer per maand digitaal verzonden naar ouders en andere belangstellenden.
Indien nodig is het mogelijk dat u per maand een extra nieuwsbrief ontvangt

Blad 1

Algemeen
Schooljaar 2021 – 2022 van start
Komende maandag start schooljaar 2021 – 2022. Alle juffen hebben de afgelopen week hard gewerkt om
maandag een goede start te kunnen maken van wat hopelijk een ‘Corona-arm schooljaar wordt. Hebben
de kinderen er net zo veel zin in als wij? Na 6 weken vakantie begint het in ieder geval bij ons weer te
kriebelen en kunnen we niet wachten om de deuren weer te openen.
We wensen alle kinderen, ouders en verzorgers, alle medewerkers van odab Westerschool en alle
overige betrokkenen bij onze school een fijn schooljaar toe.

Vervolgprotocol Basisonderwijs
Het protocol Basisonderwijs is op 18 augustus aangepast.
In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:
• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
• De school is open, tenzij…:
• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het
verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
• De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel
personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school wel noodopvang
aan kinderen met ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities, en worden deze
kinderen naschools opgevangen door de BSO.
• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie
over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen .
• Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra
van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:
• Een goede melding en monitoring van besmettingen;
• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere
volwassenen de school binnentreden;
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
De volgende regels zijn specifiek van toepassing op odab Westerschool
1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
2. Tussen personeelsleden en leerling hoeft geen 1,5 meter afstand meer bewaard te worden. Toch
zullen er leerkrachten zijn die deze maatregel uit voorzorg wel blijven hanteren, waarbij we de kinderen
nadrukkelijk vragen dit te respecteren.
3. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor
de werkzaamheden noodzakelijk is.
4. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein, maar wachten hun kind buiten het schoolplein
op.
5. Hoewel we terughoudendheid betrachten, kan er voor gekozen worden om gesprekken met ouders op
school te laten plaatsvinden, waarbij de 1,5 meter afstand wordt gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de
aanwezigheid van (externe) professionals in school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Zie voor overige informatie het protocol Basisonderwijs Covid-19, versie 18 augustus; deze wordt z.s.m.
geplaatst op de website (www.daltonwesterschool.nl)
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Leerlingaantal
We starten het schooljaar 2021-2022 met 261 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Kinderen die in de
loop van september 4 jaar worden, laten we gelijk starten. Op 1 oktober, peildatum waarop de
financiering van het schooljaar is gestoeld, staan er dus 261 leerlingen ingeschreven. In vergelijking met 1
oktober 2020 betekent dit een daling van 22 leerlingen.

Nieuwe leerlingen
De Dolfijnengroep start dit schooljaar met 25 leerlingen, terwijl de Zeesterrengroep een startaantal kent
van 26 leerlingen.
In de Dolfijnengroep is Jay nieuw in groep 2, terwijl in de Zeesterrengroep Lise (groep 1) en Ziva-Majorie,
Jay en Elin (allen groep 2) voor het eerst bij ons op school komen.
Ook groep 3 verwelkomt een nieuwe leerling, te weten Umut. Sven tenslotte is nieuw in groep 4B.

Continurooster
Op school werken we voor het vierde jaar met een continurooster.
Dit houdt in, dat de kinderen van 8.30 – 14.00 uur naar school gaan
en met elkaar op school eten.
Om bij te dragen aan het zo soepel mogelijk laten verlopen van de
lunch vragen we van u het volgende:
• Laat uw kind weten wat hoort bij de pauzehap en wat hoort
bij de lunch. Mocht zowel de pauzehap als de lunch in 1 tas
zitten, leg de pauzehap dan bovenop.
• Stop alles wat hoort bij de pauzehap en de lunch niet in
dezelfde tas waar ook gymkleding in zit;
• Voorzie alle broodbakjes en drinkbekers van de naam van
uw kind
• Houd ook bij het samenstellen van de lunch rekening met
waar de school voor staat: een gezonde traktatie, pauzehap
en dus ook lunch. Een extra snoepje in de trommel of luxe chocoladecroissantjes vallen daar dus
niet onder;
• Tip: stop de lunch in een koeltasje met koelelement; dan blijft de lunch lekker fris.
Indien het u leuk lijkt om ondersteuning te bieden tussen de middag kunt u dat aangeven bij de directie.
Het gaat dan om samen met een leerkracht lopen van pleinwacht en/of toezicht houden op een klas dat
luncht, terwijl de leerkracht even pauze heeft. Het heeft voorkeur dat u structureel op een vast moment
in de week ingezet kan worden.

Start van de dag
Op onze school streven wij onder meer naar het bevorderen van de zelfstandigheid van kinderen,
alsmede het creëren van rust en effectief gebruik van de onderwijstijd voor jullie kinderen. Om dit te
kunnen realiseren hebben we op school afspraken over het naar binnen gaan van de kinderen. Deze
afspraken zien er als volgt uit;
• Ouders komen niet op het schoolplein; afscheid vindt plaats voor de rode brug;
• De kinderen kunnen vanaf 08.15 uur naar binnen. Ook bij regenachtig weer zal de deur niet
eerder geopend zijn;
• Kinderen zitten uiterlijk 08.25 uur in de klas, zodat om 08.30 uur de les daadwerkelijk kan
beginnen.
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Vakantierooster en margedagen
Hierbij het vakantierooster voor komend schooljaar.
Eerste schooldag 2021-2022:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / 2e Paasdag
Meivakantie (inc Koningsdag)
Hemelvaartsdag plus vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Eerste schooldag 2022-2023

Maandag 23 augustus 2021
18 – 22 oktober 2021
27 december 2021 - 7 januari 2022
21 - 25 februari 2022
15 april en 18 april 2022
25 april - 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli - 26 augustus 2022
29 augustus 2022

De vakantieregeling wordt opgesteld door Scholengroep OPRON, in overleg met omliggende besturen
van zowel basis- als voortgezet onderwijs en vastgesteld door de GMR.
Daarnaast zijn de volgende margedagen vastgesteld; op deze dagen hebben de kinderen geen les:
16 september 2021. Het betreft hier een middag; de kinderen zijn om 12 uur vrij
11 februari 2022
25 mei 2022
27 en 28 juni 2022

Gymrooster
Groep
3
4A
4B
5-6 *
7
8A
8B

1e gymles
Woensdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

2e gymles
Vrijdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

* U ontvangt de indeling hiervoor via de leerkrachten van de groepen 5-6. De 4 groepen 5 en 6 worden
tot 3 groepen samengesteld.
Voor groepen die zwemles hebben, vervalt in die week 1 gymnastiekles.
NB: De eerste maandag van het schooljaar, 23 augustus, heeft groep 8B geen gymles. De kinderen van
groep 8B gaan dus deze eerste maandag gewoon gelijk naar school. De overige groepen hebben wel
gymles en dienen dus hun gymspullen mee te nemen.
Gym groepen 3
Neem je op woensdag en vrijdag gymkleren mee? Als je gymschoenen meeneemt mogen ze niet buiten
gedragen zijn en de zool moet stroef zijn. Het is handig als op alle spullen je naam staat en je ze
meeneemt in een rugzak. In groep 3 gaan we na het gymmen niet douchen.
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Gym groep 4B op woensdag
Groep 4B eindig op woensdag de dag met gymles. Om op tijd terug te kunnen op school zijn zullen zij na
afloop niet douchen. Wel kunt u natuurlijk een nat washandje in een zakje meegeven, zodat ze zich even
kunnen opfrissen.
Gym groepen die de dag beginnen met gymnastiek
Een aantal groepen start de dag met gymnastiek. Deze kinderen dienen zich rond 08.20 uur te
verzamelen bij de sporthal. Kinderen, die door de BSO naar school worden gebracht, lopen met de
leerkracht mee. Het heeft echter de voorkeur dat de kinderen bij de sporthal worden gebracht.

Zwemmen
Gedurende een blok van ongeveer 6 weken ontvangen de kinderen van de groepen 4, 5 en 6 1 keer per
14 dagen zwemles in het overdekte zwembad Tropiqua. De kinderen worden met de bus van school
gehaald en na de zwemles weer terug gebracht naar school.
Voor het zwemmen wordt van de ouders een bijdrage van €10,00 gevraagd in de vervoerskosten.
In de week dat een groep naar het zwembad gaat vervalt 1 gymles. Dit wordt door de leerkracht
gecommuniceerd met de ouders via MijnSchool
Groep 5A en groep 5B hebben op woensdag september hun eerste zwemles. Vervolgens vinden de
zwemlessen plaats in de even weken. Het schema ziet er als volgt uit:
Groep
Eerste zwemles
Laatste zwemles
5
8 september 2021
1 december 2021
6
15 december 2021 23 maart 2022
4
6 april 2022
29 juni 2022

Opstartgesprekken
In schoolweek 2 vinden de opstartgesprekken voor de groepen 1 t/m 8 plaats. De gesprekken vinden
plaats op maandag 30, dinsdag 31 augustus en eventueel donderdag 2 september. U ontvangt voor dit
gesprek via MijnSchool een uitnodiging, waarna u uzelf in kunt plannen. We zien dit gesprek als een
belangrijk onderdeel van een goede start van het schooljaar en verzoeken daarom alle ouders,
verzorgers zich hiervoor in te plannen.
U kunt zich vanaf dinsdag 24 augustus inplannen.
In principe vindt het gesprek op school plaats, tenzij een leerkracht en/of ouder bij voorkeur digitaal het
gesprek voert.
We hebben besloten om voor de kinderen van groep 1 ook dit jaar nog geen huisbezoeken te plannen,
maar eveneens startgesprekken te houden. Wellicht dat in de loop van het schooljaar voor kinderen die
instromen weer het huisbezoek ingesteld kan worden.

Informatie over de groep
U ontvangt dit schooljaar van de leerkracht(en) van uw kind een informatiebulletin met belangrijke en
nuttige informatie over de groep. Daarnaast ontvangt u van de leerkracht een moment waarop u uw
vragen naar aanleiding van het bulletin kunt stellen.

Bijlage
Deze week ontvangt uw kind van zijn leerkracht het formulier Bijlage. Via dit formulier kunt u zich alvast
opgeven voor hulp bij bepaalde activiteiten, zowel op groeps- als op schoolniveau.
Het is de bedoeling, dat u voor elk kind een apart formulier invult. We hebben de data, die reeds bekend
is, vast toegevoegd, zodat het voor u makkelijker is om uw beschikbaarheid tijdens een activiteit aan te
geven. We hebben echter nog niet van alle activiteiten de data ontvangen.
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Fietsenstalling
De groepen 5, 6, 7 en 4A dienen hun fiets te stallen op de
daarvoor ingerichte plek buiten het schoolplein. We vragen
de kinderen om de fietsen zo te parkeren dat ze tussen de
zogeheten nietjes staan, zo neer te zetten dat er meerdere
fietsen naast elkaar kunnen staan en via het fietspad hun
fiets parkeren en weer weghalen.
Groep 4B stalt hun fiets op het kleuterplein; de groepen 8A en 8B stallen hun fiets bij de fietsenstalling
voor hun eigen lokaal.

Oud papier
Vanaf zaterdag 11 september wordt het oud papier weer elke 2e zaterdag van de maand opgehaald.
Vrijwilligers hiervoor zijn altijd van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren, te
weten:
Bert Jonkers, bjjonkers@gmail.com of
Dicky Knapper, dickyknapper69@gmail.com

Bieb op school
Sinds 2017 beschikken we over een eigen bibliotheek op school, waar kinderen van alle groepen boeken
kunnen lenen. De bibliotheek wordt beheerd door ouders of andere betrokkenen bij school. De
beschikbaarheid van deze vrijwilligers bepaalt tevens de openingstijden van de bibliotheek.
Lijkt het u leuk om deel uit te maken van de enthousiaste groep van vrijwilligers, die zorgdraagt voor een
aantrekkelijke bibliotheek?
Meldt u zich dan aan bij Emely Anneveldt, coördinator leespromotie:
emelyanneveldt@daltonwesterschool.nl

KiVa, Thema 1 en de Gouden Weken
We starten deze week met thema 1 van onze methode KiVa.
Daarnaast staan de eerste weken ook in het teken van de Gouden Weken. Deze weken staan in het
teken van groepsvorming om een stevig fundament neer te zetten voor een fijne sfeer in de groep.
Tijdens de Gouden Weken worden onder meer zelf geformuleerde groepsregels vastgesteld, die onder
meer gaan over groepsverantwoordelijkheid, wederzijds respect en samenwerken. Uiteraard worden de
groepsregels passend bij de leeftijd opgesteld.

Schoolreis
Zoals vorig schooljaar in de eerste nieuwsbrief is aangegeven, vinden wij de schoolreis een belangrijk
onderdeel van de Gouden Weken. Voor de groepen 1 tot en met 7 worden de schoolreizen dan ook
weer gepland aan het begin van het schooljaar. U ontvangt z.s.m. de bestemming en de kosten van de
schoolreis. De schoolreis vindt plaats op donderdag 23 september.

Betalingen
Onze penningmeester heeft geconstateerd, dat een aantal ouders nog niet alle kosten voor het
schooljaar 2020-2021heeft voldaan. Het gaat hierbij met name om sinterklaas 2020 en de schoolreis in
mei 2021. Betreffende ouders ontvangen op korte termijn een betalingsherinnering met het verzoek om
het geldende bedrag zo spoedig mogelijk over te maken.

Tech for fun
Gelukkig mogen de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 weer naar het technieklokaal van de Winkler
Prins, uiteraard zolang de situatie rondom Corona dat toelaat.
We hebben ervoor gekozen om de lessen aan het eind van de dag te laten plaatsvinden. Dit houdt in dat
de kinderen een aantal keer per jaar later vrij zullen zijn. De lessen duren tot 14.15 uur.
De kinderen van de groepen 5 en 6 worden gebracht en gehaald met de auto.
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De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan op de fiets. Kinderen, die vandaar zelfstandig naar huis mogen,
dienen hiervan een schriftelijke bevestiging van ouders te laten zien. De overige kinderen fietsen met de
leerkracht weer terug naar school.

Hoi Pippeloi en parkeerplaats Oeverloper
Naast vervoer met de bakfiets en busjes worden kinderen die na schooltijd naar Hoi Pippeloi gaan vanaf
aanstaande maandag ook vervoerd met een toeringcar van Deiman tours. Dit geldt ook voor de kinderen
van de Westerschool, die naar Hoi Pippeloi gaan.
Met Hoi Pippeloi is afgesproken dat de bus geparkeerd wordt op de plek waar ook de bus voor de
schoolreis wordt geparkeerd, ter hoogte van de hoogte van de school aan de Oeverloper.
Het vriendelijke verzoek is om op maandag, dinsdag en donderdag daar niet na schooltijd te parkeren,
zodat we de verkeerssituatie zo veilig mogelijk kunnen houden.

_________________________________________________________________
Vanuit groep 1-2
In groep 1-2 is een aantal veranderingen zichtbaar. Dit geldt voor de namen die de kleutergroepen hebben
gekregen, de leerkrachten die werkzaam zijn in de onderbouw en daarnaast is ook de aankleding van de
kleutervleugel aangepast. Mede door ‘een nieuw likje verf’ is de aanblik behoorlijk anders. Inhoudelijk gezien
zal dit jaar een scholing worden gevolgd, waarbij de visie op kleuteronderwijs wordt herijkt en gaat juf Elien
de opleiding Specialist Onderbouw volgen.
Zoals wellicht bekend is Voorschool Westerschool overgenomen door Kids First. Juf Harmke blijft echter
werkzaam op de peuterspeelzaal en de nauwe samenwerking zal dan ook gecontinueerd en nog meer
aangehaald worden.
Al met al mooie ontwikkelingen in de onderbouw.

_________________________________________________________________
Vanuit groep 3-4
De kinderen van groep 3 mogen al gauw naar een voorstelling in van Beresteyn. Op maandag 13 september
bezoeken ze de voorstelling Flatkat van Harro Lien.
Timo woont op de derde verdieping van een flat. Naast hem woont zijn beste vriend Monnamoer, de kat van
de buren. Op een dag gaat de bel bij de buren en staat mevrouw Milèn van de dierenopvang op de stoep.
Monnamoer heeft een vreselijke ziekte zegt ze, en de kat moet met haar mee. Maar mevrouw Milèn is
allesbehalve een echte dierenvriend. Ze heeft verschrikkelijke plannen met Monnamoer. Timo moet zijn
vriend redden. Maar hij staat er helemaal alleen voor, want niemand gelooft hem. Als hij de hoop bijna heeft
opgegeven krijgt hij opeens hulp uit een wel heel onverwachte hoek. Is Monnamoer dan toch nog te redden?
Een idiote rit door de stad volgt; via het stadhuisplein, de ketchupfabriek en het voetbalstadion, terwijl de tijd
langzaam wegtikt…
FLATKAT is een even ontroerende als hilarische vertelvoorstelling over
een jongen die het niet pikt. Over vallen en weer opstaan, vriendschap,
en vertrouwen in jezelf. Begenadigd verteller en speler Harro van Lien
zet in FLATKAT een veelvoud van grappige en illustere personages neer.
We wensen de kinderen van groep 3 alvast heel veel plezier.

______________________________________________
___________________
Vanuit groep 5-6
Zoals voor de vakantie al gemeld ziet de organisatie er in groep 5-6 er met name in de middag anders uit. De
samenstelling van de groepen kan wisselen op basis van ontwikkelingsniveau en/of interesse van de
kinderen. De bedoeling van deze pilot is om ook in de andere groepen op termijn het onderwijs anders te
organiseren. Kenmerken van deze organisatie is onder meer dat een aantal leerkrachten gezamenlijk
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verantwoordelijk is voor een grotere groep kinderen en dat er bij verschillende vakgebieden
groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Op leerkrachtniveau is er sprake van een nauwe samenwerking,
gedeelde verantwoordelijkheid, gebruik maken van elkaars kwaliteiten en het leren met en van elkaar.

_________________________________________________________________
Vanuit groep 7-8
We zijn blij, dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 dit jaar weer naar het technieklokaal van de Winkler
Prins, waar zij onder begeleiding van een enthousiaste groep vrijwilligers kennis maken met techniek.
Groep 8A bijt hierin op maandag 27 september het spits af; groep 8B gaat vervolgens op donderdag 30
september.

_________________________________________________________________
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