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Nieuwsbrief 3 2018
Agenda

6 november
7 november
8 november
9 november
13 november
16 november
16 november
20 november
22 november
23 november

SOOOG margedag. Alle leerlingen zijn de dag vrij.
Van Beresteyn groep 4 t/m 6
Lampiontentoonstelling 17.30-18.30 uur
Lampionnetje lopen in het Dokhuis groep 1/2
MR vergadering 19.30 uur
Start week van de Mediawijsheid
VVN les “op de fiets even niet” groep 7/8
Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs groep 8
Keuzevakken 15.30 uur -16.15 uur
Afsluiting week van de Mediawijsheid

Vooruitblik

4 december
Sinterklaasviering
20 december Kerstdiner
24 december Kerstvakantie
t/m 6 januari

Keuzevakken
Wij zijn druk bezig om onze keuzevakken op een andere manier vorm te geven. Wij willen daarin
graag gebruik maken van uw ideeën! Lijkt u het leuk om hierover mee te denken en te praten dan
nodigen wij u van harte uit op donderdag 22 november van 15.30 uur tot 16.15 uur. De koffie/thee
staat klaar. Hopelijk tot dan!
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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.

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).

Kosteloos materiaal gezocht!
Wij zijn op zoek naar kosteloos materiaal. Hierbij moet u denken aan: knopen, kurken, takken,
stenen, stof etc. Wilt u ons meehelpen verzamelen?

6 november
Denkt u er aan dat alle leerlingen dinsdag 6 november de hele dag vrij zijn? Alle SOOOG collega’s
hebben deze dag een gezamenlijke studiedag.
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