Nieuwsbrief, december 2018

Kiss & Ride
Even extra aandacht voor de veiligheid van u en uw kinderen!
Graag willen wij u er nogmaals op attenderen dat er een Kiss & Ride zone is. Zouden jullie er a.u.b.
rekening mee willen houden om hier niet te lang stil te staan? Zet uw kind af, neem kort afscheid en rijd
daarna door. Verder is het niet de bedoeling dat er kinderen in- of uitstappen in het midden van de oprit.
Op deze manier willen we opstopping en onveilige situaties voorkomen.
We weten dat de parkeergelegenheden beperkt zijn. Daarom hebben wij als tip de parkeerplaatsen bij
voetbalclub ’t Zand.
Taxi’s hebben om 15.00 uur toestemming om op de parkeerplaats van Westerwel te parkeren, zo ook
bij de Kiss & Ride zone.
Laten we het samen zo veilig én soepel mogelijk houden!

Medezeggenschapsraad
Bedankt voor het inleveren van de stembiljetten voor de MR-verkiezing. De verkiezingscommissie heeft
de stemmen geteld. Mevrouw de Vaan (moeder van Demin) en Mevrouw van Hest (moeder van Niels)
zullen zitting nemen namens de oudergeleding in de MR van Westerwel. Wij heten jullie natuurlijk van
harte welkom!

Sint
We hebben een fijne Sinterklaasdag gehad op Westerwel met een bezoek van de Sint aan de jongere
groepen. In de hogere groepen hebben we ontzettend veel leuke, mooie, creatieve surprises voorbij
zien komen. Ook dankzij de inzet van de oudercontactgroep zag de school er gezellig uit. Hartelijk dank
voor jullie inzet!

Kerstmis
We vieren kerst op school op vrijdag 21 december. De kerst dit jaar staat in het teken van de engel. De
leerlingen gaan zorgen voor warmte voor het kindje Jezus in de kribbe en gaan er een kerstwens bij
brengen. De viering wordt verder in de eigen klas gehouden. Om 12.30 uur luiden we de kerstvakantie
in. Wij wensen jullie langs deze weg alvast hele fijne feestdagen!

Ouderbijdrage
In september jl. hebben alle ouders een factuur ontvangen, waarmee een vrijwillige ouderbijdrage,
overblijfgeld en een bijdrage aan de schoolreis betaald kon worden. We zijn heel blij dat inmiddels al
veel ouders die rekening betaald hebben. De ouders die eind december nog een openstaande rekening
hebben, zullen in januari een herinnering toegestuurd krijgen met de vraag die rekening snel daarna te
voldoen.
Ouders, die deze rekening niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld.
Daarvoor moet echter aantoonbaar gemaakt worden dat hun inkomen beneden 120% van het
bijstandsniveau ligt. In de schoolgids van Westerwel kunt u daarover meer lezen.

Personeel
Afgelopen week heeft onze collega Marie-José afscheid genomen van Westerwel. Marie-José beëindigt
haar onderwijscarrière en gaat van haar (pre)pensioen genieten. Lieve Marie-José, namens alle
collega’s, leerlingen en ouders: hartelijk bedankt voor al die jaren die jij je voor Westerwel met veel
plezier en geduld hebt ingezet!

Agenda
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari
Dinsdag 22 januari
Team Westerwel

Kerstviering op school, om 12.30 uur start vakantie
De leerlingen worden weer op school verwacht
Studiedag; leerlingen zijn de hele dag vrij

