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Agenda
Datum
14-09
25-09
26-09
27-09
29-09
02-10
04-10
09-10
10-10

Wij horen dit graag van u, want dergelijke zaken kunnen
van grote invloed zijn op het gedrag van kinderen. Bij
vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u altijd bij
de leerkrachten of de directeur terecht. Zo werken we
samen aan een goed schooljaar en dat wensen we
iedereen dan ook toe!

Activiteit
Project waterbeestjes groep 7
Info avond groepen 3 en 7
Info avond kleuters en groep 8
Voorstelling kleuters
Oud papier
Info avond groep 6
Voorstelling groep 5/6
Info avond groep 4
Info avond groep 5 en 4/5

Informatieblad 2018-2019
Vorige week donderdag hebben we via de mail nogmaals
et informatieblad 2019-2019 verspreid. Mocht u dit gemist
hebben, dan kunt u het blad alsnog opvragen via de link
informatieblad 2018-2019

Nieuws vanuit school / Groepen:

Nieuws vanuit school / Algemeen
Een nieuw schooljaar
Na 6 weken welverdiende vakantie is maandag
3 september het schooljaar weer gestart. We hopen dat
iedereen een goede vakantie heeft gehad.
We zijn het jaar gestart met 245 leerlingen, verdeeld over
12 groepen. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8
werken dit schooljaar met een nieuwe methode voor het
vak Engels. We hebben gekozen voor de methode
‘Stepping Stones’ omdat deze methode iets dieper op de
materie ingaat. We hopen hiermee te bereiken dat de
overgang naar het voortgezet onderwijs met betrekking tot
het vak Engels nog soepeler gaat verlopen.
Ook het komend jaar zien we graag dat uw kind met
plezier naar school gaat. Samen proberen we daar zoveel
mogelijk voor te zorgen, maar er kan natuurlijk best eens
een periode zijn, dat dit niet het geval is.
We stellen het erg op prijs wanneer u dan
contact met ons zoekt om de eventuele
problemen op te lossen of kleiner te
maken. Mocht u iets anders willen
bespreken, dan kunt u altijd op school
terecht; er kan thuis iets aan de hand zijn,
bijv. ziekenhuisopname, ziekte van vader, moeder, opa,
oma of een scheiding.

Groep 3
Na
een
heerlijke
vakantie
zijn
we
maandag 3 september
begonnen in groep 3.
We gaan samen met
elkaar op reis langs
alle
letters
met
buschauffeur Ben.
Iedereen is heel enthousiast aan dit nieuwe avontuur
begonnen. Sommige kinderen hebben voor de klas al een
stukje voorgelezen. Een letter, een woord, een zin of al
een verhaaltje. Ontzettend knap allemaal!
Het is wel hard werken in groep 3,
daar moeten we soms nog even
aan wennen.
Groeten van alle kinderen uit
groep 3 en de juffen.
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Ingekomen/bijlagen/link:
SOS Kinderdorpen – The Hike
Hierbij ontvangt u meer informatie over the Hike, een linksponsorloop in Kaapverdië, waaraan de moeder van één
van onze leerlingen gaat deelnemen.
Jongeren filmkamp/Jongeren filmfestival
De NOVA (Nederlandse organisatie voor amateurfilmers) vraagt
uw aandacht voor 2 activiteiten voor jonge filmers.
Beide activiteiten vinden plaats in NOORD NEDERLAND en wel
in DRENTHE (Maar zijn voor iedereen in Nederland
toegankelijk).
De organisatie bij de beide activiteiten ligt bij de JONGEREN
FILMSTUDIO in Beilen.(www.beilervideoclub.nl )
Het Jongeren Filmkamp :
Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente
Midden Drenthe.
Dat wordt dit jaar georganiseerd van dinsdag 23 oktober tot en
met vrijdag 26 oktober 2018 . (Herfstvakantie)
Locatie: Prinses Margriet Manege in Westerbork
Opgeven voor 1 oktober 2018
Tijdens dit kamp werken we in groepjes , er worden speelfilms
gemaakt of muziekclips en we besteden aandacht aan het
maken van vloggen.
Verder zijn er diverse workshops en leert iedereen hoe je met
een camera moet omgaan.
Al deze kennis kun je later weer gebruiken binnen het onderwijs
of bij het vaststellen van je port folio voor je vervolgopleiding.
Bij de prijs is alles inbegrepen (zakgeld en vervoer voor eigen
rekening )
Iedereen die in groep 8 zit en nog geen 23 jaar is mag meedoen.
Je hoeft geen eigen apparatuur te hebben alles is aanwezig. (het
mag wel)
Wij hebben plaats voor 20 deelnemers dus wacht niet te lang en
geef je snel op, vol is vol .
Wij sturen u hierbij de affiche-link en de link-opgaveformulier.
Het NOVA JONGEREN FILMFESTIVAL:
Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente
Hoogeveen en de NOVA.
Het wordt gehouden op zondag 18 november 2018 van 13.45
tot 18.30.
Locatie: VUE cinema, van Echtenstraat 35 in Hoogeveen
We zijn heel blij dat we samen met de culturele afdeling van
Hoogeveen deze mooie locatie hebben kunnen vastleggen.
Iedereen tot en met 23 jaar mag meedoen, we gaan weer
jureren in diverse leeftijdscategorieën en er is een speciale prijs
voor de beste vlogger.
Er zijn diverse prijzen te winnen en de winnaar van het
festival mag volgend jaar meedoen met het landelijke
filmfestival van de NOVA.
De kennismakingsdagen op de scholen komen er aan en dan is
het maken van een korte film of een vlog misschien een leuk
onderwerp.
Als u daarbij hulp nodig heeft kunt u altijd contact met ons
opnemen.
Hierbij ontvangt u de link-affiche, de link-reglement en de linkinschrijfformulier.

Natuurlijk hopen wij weer op heel veel films zodat we een mooi
programma kunnen samenstellen.
Stuur de film zo snel mogelijk in (voor 20 oktober)
via
We
transfer
naar
Bianca
van
Gelderen,
bvgelderen@planet.nl
Kom vooral allemaal ook kijken naar alle films die gedraaid
worden.
Iedereen is welkom en niets is mooier dan een volle zaal voor
onze cineasten.

Bibliotheek Westerbork 50 jaar
Donderdag 20 september is er een feestelijke uitlening bij
bibliotheek Westerbork i.v.m. het 50-jarig bestaan. Klik
hier voor link flyer.

Van de ouderraad

Oud papier
Het rooster oud papier 2018-2019 ontvangt u via deze
link.
In de nieuwsbrieven vermelden wij de data en de “halers”;
het rooster wordt tevens vermeld op de website van de
school.
Zaterdag 29 september 2018
Harrie Eefting
Roelof Frederiks
Emiel Nijenhuis
Daphne Brakenhof
Robert Waning
Mathijs Wiechers
Zaterdag 27 oktober 2018
Jan Willem Beugel
Mathijs ter Bork
Ronald Greveling
Jan Meijering
Stef van den Tol
Sander Vos
De “spelregels” ophalen oud papier :
*We zien u graag uiterlijk om 08.40 uur bij onze school,
tenzij anders aangegeven in het rooster.
*We vertrekken om 08.45 uur met de vrachtwagens
*De koffie met koek wordt tijdens het ophalen verzorgd
*Indien u echt niet kunt komen helpen op de aangegeven
datum, dan dient u zelf vervanging te regelen. U kunt
hiervoor ruilen met iemand die op een andere datum staat
ingedeeld. Lukt het niet, dan graag tijdig contact zoeken.
*De “halers”krijgen ca. een week van te voren een sms ter
herinnering
*De coördinator oud papier is Marian Tolsma, mail:
oudpapierwesterbork@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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