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Nieuwsbrief 2 2018 
 

Agenda 12 oktober  Afsluiting kinderboekenweek 

  22 oktober  Herfstvakantie 

  t/m 28 oktober  

Vooruitblik 

  2 november Judotoernooi groepen 3 t/m 6 

  6 november SOOOG margedag. Alle leerlingen zijn de dag vrij. 

  7 november Van Beresteyn groep 4 t/m 6 

  8 november Lampiontentoonstelling 17.30-18.30 uur 

  9 november Lampionnetje lopen in het Dokhuis groep 1/2  

  13 november   MR vergadering 19.30 uur 

  16 november Start week van de Mediawijsheid 

  16 november VVN les “op de fiets even niet” groep 7/8 

  23 november Afsluiting week van de Mediawijsheid 

  4 december Sinterklaasviering 

  20 december  Kerstdiner 

  24 december Kerstvakantie 

  t/m 6 januari 

    

 

Mijnschool 

Wij zijn heel blij dat bijna alle ouders zich hebben aangemeld bij MijnSchool. Mocht u zich nog niet 

hebben aangemeld willen wij u vragen dit alsnog te doen. Wij gaan namelijk steeds meer 

communiceren via MijnSchool. Het zou jammer zijn als u activiteiten of berichten van uw kind(eren) 

mist hierdoor. Mocht het niet lukken om u aan te melden kom dan even langs op school. Zo kunnen 

wij er samen even naar kijken. Mocht u andere vragen hebben over MijnSchool dan horen wij deze 

ook graag.  

 

 

Ouderbijdrage 

De hoogte van de ouderbijdrage is onveranderd gebleven, namelijk € 17,50 euro per kind. Van dit 

geld worden diverse activiteiten en feestelijkheden voor de kinderen bekostigd. Wij vragen u 

vriendelijk het bedrag over te maken op NL87 RABO 0382643216 t.n.v. de Nevenstichting Hendrik 

Westerschool o.v.v. de naam van uw kind(eren). Ouders die een machtiging hebben gegeven hoeven 

verder geen actie te ondernemen. Het incasseren vindt binnenkort plaats. 

 

OBS Hendrik Wester 
Postadres: Postbus 105 
  9665 LH Oude Pekela 
Bezoekadres: Burgemeester Snaterlaan 68c 
  9665 HS Oude Pekela 
 
Telefoon: 0597 – 613710 
E-mail:  obshendrikwester@sooog.nl 
Website: www.obshendrikwester.nl  
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Judolessen groepen 3 t/m 6  

De groepen 3 t/m 6 zijn begonnen met de  judolessen bij Zempo. De kinderen zijn erg enthousiast. 

Zij sluiten deze lessen af met een judotoernooi op vrijdag 2 november. 

 

Meester Dikkie 

Dinsdag 9 oktober 2018 is Meester Dikkie precies 40 jaar in dienst bij Afeer (voorheen Synergon) 

waarvan 20 jaar bij ons op de Hendrik Wester. Dit jubileum hebben wij natuurlijk niet zomaar 

voorbij laten gaan. ’s Morgens werd meester Dikkie opgehaald van huis in een hele speciale auto. 

Alle kinderen stonden op het schoolplein meester Dikkie op te wachten en toe te zingen. Ook heeft 

elke klas iets voor meester Dikkie gemaakt en hebben ze een lekkere traktatie gekregen.  

 

  
 

Ouderraad 

De ouderraad is op zoek naar versterking. Zij ondersteunt de leerkrachten bij verschillende 

activiteiten. Hierbij moet u denken aan Sinterklaas, kerst, koningsdag, avondvierdaagse etc. Lijkt u 

dit leuk en wilt u hier graag aan meewerken dan mag u dat doorgeven aan juf Agnes (groep 1/2a) of 

juf Laura (groep 6). 

 

BREDE SCHOOL DE GROENLING IN OUDE PEKELA OPNIEUW 

GECERTIFICEERD ALS VERKEERSVEILIGE SCHOOL 

C.B.S. de 7-Sprong, Jenaplanschool St. Willibrordus en O.B.S. Hendrik Wester (samen Brede school 

De Groenling) te oude Pekela zijn herijkt voor het Gronings Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent 

dat de scholen opnieuw zijn beoordeeld en nog steeds aan de normen voor een ‘verkeersveilige 

school’ voldoen. De scholen krijgen als beloning een houten leskist met verkeersborden. 

Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen 

die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. Scholen die het label eenmaal in 

bezit hebben, krijgen elke drie jaar een bezoek van Verkeerswijzer Groningen. Bij dat bezoek wordt 

beoordeeld of de school nog steeds voldoet aan de eisen van het keurmerk. Op dit moment zijn er 

63 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. In de gemeente 

Pekela zijn vier van de zeven scholen in het bezit van het verkeersveiligheidslabel: 
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Het label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een 

initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal 

verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het 

label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen. 

 

 


