Nieuwsbrief, januari 2019

2019!
We zitten inmiddels alweer een aantal weken in het nieuwe jaar, maar we willen graag iedereen nog het
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ook willen we langs deze weg de oudercontactgroep bedanken
voor het verzorgen van een sfeervol versierde school in de maand december.

Uitstapjes
De werkgroep kunst en cultuur verzorgt ook dit schooljaar weer een uitstapje voor de leerlingen, die dit
jaar in het teken van natuurkennis staat.
In de maand januari brengen de leerlingen van de onderbouwgroepen Mussen, Merels, Parkieten,
Kuifmezen en Koolmezen een bezoek aan de tentoonstelling ‘Kikker is hier’ gecombineerd met
opdrachten in ‘BOS’ in het Natuurmuseum.
In de maand februari brengen de leerlingen van de onder-middenbouwgroepen Staartmezen,
Karekieten, Pimpelmezen en Vinken een bezoek aan de tentoonstelling ‘BOS’ met daarbij behorende
opdrachten.
In de maand februari gaan de midden-bovenbouwgroepen Spechten, Papegaaien, Kolibries, Zwaluwen,
Flamingo’s, Oehoes en Lijsters naar de tentoonstelling ‘Leer je lijf’.
In de maand mei maken de bovenbouwgroepen Lepelaars, Zwanen, Condors, Valken, Adelaars,
Albatrossen en Arenden een wandeling onder begeleiding van deskundigen door het natuurgebied ‘De
Dongevallei’.
De exacte data en tijden krijgt u van de groepsleerkracht te horen. Wij hopen ook dit jaar weer een
beroep te mogen doen op jullie bereidwilligheid om ons te brengen en het begeleiden van groepjes
leerlingen op onze uitstapjes. Hiervoor zult u te zijner tijd een inschrijfbriefje van de groepsleerkracht
krijgen.

Studiedag
Dinsdag 22 januari en donderdag 7 februari is er een studiedag gepland. Dat betekent dat de leerlingen
op deze dag vrij zijn.

Sport
Zoals elke jaar vinden er kennismakingen met nieuwe/andere sporten op Westerwel plaats om
leerlingen geïnteresseerd te krijgen voor sporten. In januari en februari krijgen de groepen van oranje en
blauw boven lessen in taekwondo tijdens de geplande gymlessen.

PBS
We zijn de komende 3 weken bezig met de gedragsverwachting ‘Wij hebben een goede luisterhouding”. In week
6 – 7 – 8 komt de volgende gedragsverwachting centraal te staan: ‘Wij gebruiken materialen waar ze voor
bedoeld zijn’.

Brief
In de bijlage een brief van de voorzitter van het College van Bestuur van Biezonderwijs over het
lerarentekort.

Schildernieuws
Voor en in de kerstvakantie is er hard gewerkt door de schilders om alle groepslokalen te schilderen. Op
dit moment worden de gangen en overige werkruimtes aangepakt. Uiteraard zullen wij er alles aan doen
eventuele hinder in de klassen tot het minimum te beperken. Het einde is in zicht en het resultaat mag
er zeker zijn.
Agenda
22 januari
7 februari

Team Westerwel

leerlingen vrij i.v.m. studiedag
leerlingen vrij i.v.m. studiedag

