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29.
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23.
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Algemeen
Informatie corona
We hebben de eerste 6 weken een aantal keer te maken gehad met besmettingen van corona, waarbij we
vóór het ingaan van de nieuwe regels helaas ook een groep geen les konden geven. Nu we zien dat het aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames daalt, hopen we dat we ons weer volledig en alleen kunnen richten op
onze kerntaak: het verzorgen van goed onderwijs.
Het protocol Covid-19 vindt u op onze site.

1 oktober: leerlingentelling
Zoals wellicht bekend is de financiering van onze school gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober
op onze school staat ingeschreven. Dit jaar staan op 1 oktober 258 leerlingen ingeschreven. Vorig jaar waren
dit nog 283 leerlingen. Dat betekent een daling van 25 leerlingen. Dat is maar liefst een hele klas met
kinderen. Dit heeft met name te maken met een kleinere instroom in groep 1 en met een aantal kinderen dat
is overgestapt naar een andere school (onder meer door verhuizing).

Nieuwsbrief OKTOBER

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

Kids First
Vanaf dit schooljaar is de peutergroep overgenomen door Kids First.
Op hun website is onder meer het volgende opgenomen:
Meer dan een opvangplek
Onze medewerkers hebben de kennis, ervaring en kwalificaties in huis om in een veilige omgeving jouw
kinderen een basis van uitstekende kwaliteit te bieden. Je kunt er op vertrouwen dat wij onze afspraken naar
de kinderen, ouders, onze partners en elkaar nakomen.
Kids First COP groep is een ontwikkelingsgerichte kinderopvangorganisatie. Dit betekent dat we letten op de
ontwikkeling van kinderen én dat we nieuwe producten en diensten blijven ontwikkelen om op de marktvraag
in te kunnen spelen. Onze pedagogische medewerkers krijgen dan ook binnen onze organisatie de ruimte om
zich te ontplooien.
Spelen staat centraal
Ieder kind heeft prikkels en uitdaging nodig. We bieden speelgoed en activiteiten aan dat is afgestemd op de
ontwikkelingsfase van je kind. Maar ook door allerlei dagelijkse bezigheden, waar (samen) spelen een heel
belangrijk onderdeel van is, leert en ervaart je kind elke dag opnieuw.
Harmke Brouwer blijft als leidster bij de peuters een bekend gezicht en samen willen we blijven (samen-)
werken aan een doorgaande lijn. U gaat hier zeker nog meer over horen.

Technisch lezen
Zoals in het schooljaarplan is opgenomen besteden we dit schooljaar extra aandacht aan technisch lezen. Dat
doen we onder meer door het volgen van teamscholing op het gebied van technisch lezen, waarbij kennis
wordt opgedaan over de belangrijkste aspecten van effectief leesonderwijs en leerkrachten didactisch nog
vaardiger worden gemaakt. Dit gebeurt onder meer door middel van klassenbezoeken en vervolgens
nagesprekken. Het geheel leidt vervolgens tot het opstellen van een kwaliteitskaart Technisch lezen, waarin
we vastleggen hoe we ons technisch leesonderwijs binnen onze school verzorgen. In het tweede deel van het
schooljaar volgt een zelfde traject rondom begrijpend lezen.

Verkeer – invalidenplek (voor met name nieuwe ouders) en parkeren
De laatste parkeerplaats aan de rechterkant (als je de straat in komt rijden) van de Groen van Prinstererlaan
betreft een invalidenparkeerplaats. Parkeren op een invalidenparkeerplaats is alleen toegestaan voor
personen die in het bezit zijn van een gehandicaptenkaart. Wie geen geldige gehandicaptenkaart heeft en
wel op een invalidenparkeerplaats parkeert krijgt hiervoor een boete (ter hoogte van €370,00). Het is dus ook
niet toegestaan om hier te parkeren voor laden en lossen of om even snel uw kind bij school af te zetten. In
het verleden zijn hiervoor boetes uitgedeeld.
Daarnaast wordt u ook bij het brengen dan wel halen van uw kind vriendelijk verzocht om dit in- en uitladen
niet midden op straat te laten plaatsvinden. Dit levert onveilige situaties op.

Schoonmaak
Na soms jarenlange trouwe dienst heeft het team van odab Westerschool afscheid
genomen van de huidige schoonmakers, die in dienst van Wedeka verantwoordelijk
waren voor een schoon en fris schoolgebouw. Vanaf 1 oktober wordt de schoonmaak
verzorgd door schoonmaakbedrijf Visschedijk en wordt de school schoongemaakt door andere
schoonmakers.

Oktober Kindermaand
Al vele jaren staat oktober in het teken van Oktobermaand Kindermaand. In deze maand zijn er in de
weekenden talloze activiteiten voor kinderen en worden kinderen uitgenodigd om met ouders, opa’s en
oma’s of de oppas op pad te gaan naar bijzondere musea, borgen, molens en andere culturele activiteiten.
Meer informatie vindt u op de website.
Kijk vooraf wel even of er speciale maatregelen zijn omtrent Covid-19.
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Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil!
Donderdag start op school de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar:
Worden wat je wil.
Bette Westera heeft het geschenk geschreven en illustrator Mark Janssen
heeft het prentenboek van de Kinderboekenweek gemaakt.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in
rekenen of juist in tekenen, of je vier jaar bent of al tien, ieder kind kan
worden waar hij van droomt. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek
2021 (en natuurlijk ook daarvoor en daarna) kun je alles worden wat je wil
en alvast dromen over later! En voor sommige beroepen hoef je niet eens te
wachten tot je volwassen bent, kijk maar naar detectives Spekkie en Sproet en brandweerolifantje Spuit Elf!
Wil je weten welk boek voor welke groep geschikt is? Klik hier.
Beroepencatwalk
Op school starten we de kinderboekenweek met een beroepencatwalk op het plein door de kinderen van de
groepen 1, 2 en 3. Wat willen de kinderen later worden? Gekleed ‘als dat beroep’ mogen de kinderen van de
groepen 1, 2 en 3 op donderdag 7 oktober naar school komen. Misschien politieagent, brandweerman of
dokter? Maar Superman, Freek Vonk of Enzo Knol kan natuurlijk ook. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3
bewandelen de catwalk, de kinderen van de groepen 4 t/m 8 zijn het publiek. We zijn in ieder geval heel
benieuwd welke beroepen allemaal voorbij komen!
Natuurlijk heeft ook Kinderen voor Kinderen weer een passend lied gemaakt bij het thema, dat kun je hier
zien en beluisteren.

Vanuit de ouderraad
Actie suikerbrood of herfstbol
Maandag 4 oktober ontvangen de
kinderen een bestelformulier,
waarmee ze suikerbrood en
herfstbollen kunnen bestellen voor u als ouder, voor familie en vrienden. Het suikerbrood en de herfstbollen
worden geleverd door Bakker Riedstra in Veendam. De opbrengst van deze actie komt uiteraard geheel ten
goede aan de kinderen van de Westerschool.
U ontvangt bij de bestellijst tevens een begeleidende brief.

Vanuit groep 1-2
Ridder Tim
Deze maand gaan de kinderen van de groepen 1 en 2 naar de voorstelling Ridder Tim. Deze voorstelling
wordt verzorgd door Theater Snater.
Morgen mag Tim afzwemmen! Hij is vreselijk zenuwachtig. Daarom geeft Papa hem een ridderpak en slaat
hem tot ‘Ridder Tim’.
Het avontuur begint als Beer uit bed valt en Ridder Tim hem moet redden uit de
handen van de grote draak die onder zijn bed woont.
Eigenlijk is Ridder Tim niet zo dapper, maar gelukkig wel heel erg slim. En als je
vriendschap kunt sluiten met een draak lijkt afzwemmen ineens een makkie!
Wie is Theater Snater?
Theater Snater is een samenwerkingsverband van Chris Oelmeijer en Inge Besaris
met als doel om hun brood te verdienen met waar het hart van gaat gloeien. Ze
mengden hun liefde voor theater, poppenspel, muziek en elkaar en begonnen in
1985 met het spelen van voorstellingen voor kinderen vanaf 4 jaar. Dat doen ze
nog steeds, met plezier. En toch is er veel veranderd. Logisch natuurlijk; ze hebben
zich zowel vakmatig als persoonlijk ontwikkeld en maken keuzes die passen bij wie
ze nu zijn. Maar de basis is hetzelfde gebleven: de liefde!
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Het is nog niet bekend of de kinderen naar de voorstelling van 25 of van 26 oktober gaan. Dit wordt via
MijnSchool bekend gemaakt.

Vanuit groep 3-4
Vervanging juf Nienke
Juf Nienke werkt nog tot de herfstvakantie op school en gaat dan met zwangerschapsverlof. We zijn blij, dat
we inmiddels een vervanger hebben gevonden in de persoon van juf Natasja Corporaal. Natasja en Nienke
hebben inmiddels kennis met elkaar gemaakt en Nienke zal er voor zorgen dat de groep op een goede wijze
wordt overgedragen aan Natasja.
De werkdagen zijn als volgt:
Maandag en dinsdag:
juf Natasja
Woensdag:
juf Bertha
Donderdag en vrijdag:
juf Natasja
De eerste werkdag van juf Natasja is 25 oktober.
We wensen juf Nienke alvast een voorspoedige bevalling en gezondheid voor beide toe en heten juf Natasja
alvast van harte welkom in ons team. U kunt juf Natasja vanaf 25 oktober met
natasjacorporaal@daltonwesterschool.nl via de mail bereiken.

Vanuit groep 5-6
Unit onderwijs
We zijn inmiddels 6 weken verder in het nieuwe schooljaar en dat betekent dat we ons onderwijs met name
in de middag al 6 weken op een andere wijze organiseren.
Dit is een proces waarin we continu afstemmen wat het beste is voor kinderen. Hierdoor passen we soms de
samenstelling van groepen kinderen aan, voeren we wisselingen door in het rooster en zijn de leerkrachten
veelvuldig met elkaar in gesprek om het onderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven. Gesprekken gaan
hierbij zowel over het onderwijs (inhoudelijk) als over de organisatie ervan en vervolgens over het
professioneel handelen van de leerkrachten zelf. Het gaat hierbij onder meer over het zo effectief inzetten
van de kwaliteiten van de leerkrachten.
Ondanks dat we in organisatie en onderwijs ook zoekende zijn naar de best mogelijke invulling en uitvoering,
zien we in korte tijd ook al veel mooie ontwikkelingen ontstaan. Dat begint al bij de kinderen zelf. We merken
steeds meer dat de kinderen deel uitmaken van een groep van 76 kinderen in plaats van bijvoorbeeld een
groep 5B. Dat zien we tijdens het samenwerken, maar ook bij het pleinspel in de pauze.
Op leerkrachtniveau is sprake van nog meer samenwerken, een van de kernwaarden van ons
daltononderwijs. Ook andere kernwaarden worden aangesproken. Met elkaar ben je (mede-)
verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen van de groepen 5-6, waardoor je ook vertrouwen
moet hebben in elkaar. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten leer je tevens van elkaar en kun je
elkaar feedback geven. Dit alles komt het onderwijs aan de kinderen alleen maar ten goede.
En hoe ervaren jullie kinderen de unit? Er zijn vast zaken, die ze heel fijn vinden, maar wellicht ook zaken die
ze lastig of misschien zelfs vervelend vinden. Dat horen we natuurlijk graag, zodat we ook daarvan kunnen
leren.
En hoe ziet een rooster er nou uit?
Neem bijvoorbeeld de maandag; de kinderen starten allemaal in hun basisgroep bij hun basisleerkracht.
08.30 Taakbrief bespreken
09.00 Rekenen
10.00 Pauze
10.30 Instructie taal en spelling
11.15 Taakwerk
11.30 Pauze
12.00 – 14.00 Technisch lezen en gym in gemengde groepen
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Op bijvoorbeeld woensdag is de middagtijd 12.00 – 14.00 gevuld met begrijpend lezen en geschiedenis,
aardrijkskunde of natuur (ingemengde groepen), terwijl op vrijdag op deze tijd weer technisch lezen en
tekenen, textiel of muziek staat gepland.

Vanuit groep 7-8
Geen nieuws vanuit groep 7-8

Vanuit peuterzaal Kids First
Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeld wordt de peuterzaal
georganiseerd vanuit Kids First. We zullen vanaf nu ook informatie
voor ouders, verzorgers van peuters van de peuterzaal opnemen in
deze nieuwsbrief. Deze ouders, verzorgers ontvangen deze nieuwsbrief vanaf nu ook maandelijks.
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