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Nieuwsbrief 4 schooljaar 2018/2019 
 

      

  Dinsdag 18 december    groep 7/8 techniekochtend op het Dollard College  

  Donderdag 20 december  groep 1 t/m 8 kerstdiner van 17.30-19.00 

  Vrijdag 22 december   start kerstvakantie t/m 6 januari 

       

  Vooruitblik 

 Maandag 7 januari   1e dag na de kerstvakantie 

 Dinsdag 15 januari  MR vergadering 19.30 uur 

 Maandag 21 januari   start afname Cito toetsen 

 Woensdag 23 januari  nationaal voorleesontbijt    

                         

 

Terugblik Sinterklaasfeest 

Dinsdag 4 december hebben wij ons Sinterklaasfeest gevierd. Ook dit jaar hebben de 

Willibrordusschool, de 7sprong en de Hendrik Wester dit samen weer fantastisch georganiseerd. Wij 

kunnen gezamenlijk terug kijken op een zeer geslaagd feest! Via MijnSchool zijn er een aantal foto’s 

met u gedeeld. 

 

MR leden gezocht! 

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe MR leden. De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan dat 

de belangen van de school, ouders, leerlingen en leerkrachten behartigt. Lijkt het u leuk om samen 

met ons mee te denken over onze school en ons onderwijs? Dan willen wij u van harte uitnodigen. 

Voor meer informatie of om u verkiesbaar te stellen kunt u terecht bij Katinka Geerling (leerkracht 

groep 4) of Chantal Dieterman (leerkracht groep 1/2b).  

    

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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Kerstviering 

Ook dit jaar vieren we Kerst op school met een gezellig kerstdiner in de klas. Donderdagavond 20 

december vindt het kerstdiner plaats, van 17:30 uur tot 19.00 uur.   Om kwart voor 7 zijn alle ouders 

welkom op het grote plein voor een drankje en gezelligheid. De kleuteringang zal dicht zijn, dus 

iedereen gaat via het grote plein naar huis. 

We willen in de klas een lekker buffet organiseren. Voor de gerechten vragen we u om hulp. We 

vragen in de klas wat de kinderen lekker vinden.  U kunt zich vervolgens opgeven voor wat u wilt 

maken.  Verdere informatie hierover volgt nog via een brief. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind (het 

liefst een dag van tevoren) een bord, bestek en beker voorzien van naam meeneemt in een tas? 

We hopen op een gezellig en gevarieerd kerstbuffet! 

          

 

Ouderbijdrage 

Wilt u alstublieft nog even denken aan de ouderbijdrage, mocht u dit nog niet betaald hebben? 

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. Hierbij moet u 

denken aan Sinterklaas, Kerst, Sint Maarten, Koningsdag etc. 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). 

 

 


