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Agenda  
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag/ 

zondag 

     1. 

2. 

3. 

Inloopmiddag 

unit onderwijs 

vervalt 

4. 5. 

Dag van de leraar 

Start Kinderboe-

ken week: Gi Ga 

Groen! 

6. 7. 8. Oud papier 

9. 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 

16. 

17. 

Herfstvakantie 

18. 

Herfstvakantie 

19. 

Herfstvakantie 

20. 

Herfstvakantie 

21. 

Herfstvakantie 

22. 

23. 

24. 

Tech for Fun 6-7A 

25. 

Tech for Fun 6-7B 

26. 27. 

Tech for Fun 6-7C 

28. 

Halloweentocht 

29. 

30. 

31. 

Start thema 3 

KiVa 

     

 

 

Algemeen 
Nieuwe leerlingen 
Een aantal kinderen heeft al 1 of meerdere wendagen gehad, voor een 

aantal kinderen komen deze nog en inmiddels is er ook een aantal 

kinderen dat ‘officieel’ is gestart op onze school. In de Dolfijnengroep zijn 

dat Isa, Ebrar, Carmen en Kathy, terwijl Jessie, Melles en Jazlyyn naar de 

Zeesterren gaan! Alle kinderen (alvast) van harte welkom op onze school 

en we gunnen jullie een geweldige schooltijd op onze school. 

 

Verkeer – invalidenplek en parkeren (voor nieuwe ouders) 
Een aantal plekken aan de rechterkant (als je de straat in komt rijden) van de Groen van Prinstererlaan 

betreft een invalidenparkeerplaats. Deze plekken zijn te herkennen aan het daarvoor 

bestemde verkeersbord. Parkeren op een invalidenparkeerplaats is alleen toegestaan 

voor personen die in het bezit zijn van een gehandicaptenkaart. Wie geen geldige 

gehandicaptenkaart heeft en wel op een invalidenparkeerplaats parkeert krijgt hiervoor 

een boete (ter hoogte van €370,00). Het is dus ook niet toegestaan om hier te parkeren 

voor laden en lossen of om even snel uw kind bij school af te zetten. In het verleden zijn 

hiervoor boetes uitgedeeld. Daarnaast wordt u ook bij het brengen dan wel halen van uw 

kind vriendelijk verzocht om dit in- en uitladen niet midden op straat te laten 

plaatsvinden. Dit levert onveilige situaties op. 

 

 

 
Nieuwsbrief odab Westerschool 

 
Groen van Prinstererlaan 24 

9648 AJ Wildervank 
Postbus 2046 9640 CA Veendam 

T: 0598-416132 
E: info@daltonwesterschool.nl 
W: www.daltonwesterschool.nl 
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Het schoolplein 
 

Op 19 april 2022 startte onze campagne Op weg naar een nieuwe speelsituatie met de uitgifte van een 

Pleinkrant. Hierin werden onze plannen uit de doeken gedaan en namen we de kinderen en hun ouders mee 

in ons enthousiasme. Een aantal acties volgde, evenals een paar nieuwe edities van de pleinkrant. Een oud-

ijzer-actie, een sponsorloop en een Pleinfeest leverde in totaal meer dan €10.000,00 op. Bijdragen volgden 

vanuit Scholengroep OPRON, de oud-papieropbrengst en Stichting Wildervankfonds en afgelopen vrijdag 

eindigde de laatste actie in het teken van het nieuwe schoolplein: de kledingactie. Dit heeft in eerste 

instantie geleid tot het kunnen aanschaffen van 3 geweldige speeltoestellen: een 6-delig duikelrek genaamd 

Gotenburg, een schommel met 2 zitjes en een klim-hang-draai-combinatie, genaamd Wildervank. 

En dan zijn we er nog niet! De juffen van de Onderwaterwereld willen graag hun bankje terug, de auto dient 

gerepareerd te worden, we willen weer kunnen basketballen en pleinstickers moeten kinderen uitdagen tot 

het spelen van spellen en spelen.  

Dit alles is voornamelijk mogelijk gemaakt door de kinderen en hun ouders. Wat hebben we een oud ijzer en 

kleding voorbij zien komen en wat hebben de kinderen veel rondjes gerend!. We willen iedereen, maar dan 

ook echt iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het nieuwe schoolplein ontzettend 

danken voor hun inzet. We gaan hier jaren en jaren van genieten. 

Er zal nog een laatste editie van de Pleinkrant verschijnen en dan ronden we dit project af. Op naar een 

volgend project!  
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Oktobermaand = Kindermaand 
 

Iedereen van 4 tot 13 jaar kan in okto-

ber gratis meedoen aan super leuke activiteiten. 

In het theater, een molen, museum of lekker buiten. 

In Drenthe en Groningen!  

Wat dacht je van een circusles? Of een workshop 

lipgloss maken? Er zijn ook spannende 

speurtochten. Door het museum, maar ook in het 

donkere bos. En er zijn dit jaar weer mooie 

voorstellingen in het theater. Kom je ook? 

In de weekenden van oktober organiseren culturele 

organisaties in Drenthe en Groningen speciale 

kinderactiviteiten. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

hebben altijd gratis toegang. Zij kunnen dansen, 

schilderen, drummen, koekjes bakken en nog veel 

meer.  

 

Het aantal deelnemende instellingen is in de loop 

der jaren gegroeid. Er doen musea, molens, borgen, 

bibliotheken, muziekscholen en natuur- en 

milieuorganisaties mee. Instellingen kunnen 

meedoen door één of meerdere kinderactiviteiten 

aan te bieden in de weekenden van oktober. Ook 

kan er samenwerking gezocht worden met een 

culturele instelling uit de buurt zoals een 

muziekschool, dansschool, theater of bibliotheek. 

Een instelling doet mee door één of meerdere 

weekenden in oktober een gratis activiteit te 

organiseren voor kinderen. Aan ouders en andere 

begeleiders mag entreegeld worden gevraagd. 

Natuurlijk kan er ook voor gekozen worden om ook 

hen vrij entree te verlenen. 

 

Erfgoedpartners nodigt alle kinderen in Groningen 

via de scholen persoonlijk uit. Via 

www.kindermaand.nl kunnen alle kinderen uit 

Groningen, Drenthe en Friesland het complete 

aanbod bekijken en een keuze maken. 

Erfgoedpartners zorgt voor de gemeenschappelijke 

publiciteit, maar instellingen kunnen natuurlijk ook 

voor hun eigen activiteit aandacht vragen. 

______________________________________________________________________ 
 

Sparen voor de schoolbieb 
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert 

Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.  

Lezen is een feestje  

Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen 

met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.  

Zo werkt het  

Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en lever het 

bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het 

totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de 

schoolbibliotheek.  

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  

Spaar je mee? 

Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de 

kinderen nog meer leesplezier krijgen. 

 

Chromebooks en touchscreens 
Op school werken we voornamelijk op papier. Het werken op Chromebooks vinden we een waardevolle 

aanvulling hierin, waarbij kinderen zelfstandig kunnen werken aan lesopdrachten voor herhaling of 

verdieping. We maken hierbij vooral gebruik van methodegebonden software. Helaas hebben we de laatste 

maanden te maken met het zogeheten ghost-touch verhaal. Dit maakt de Chromebooks die het betreft 

onbruikbaar. Doordat er geen garantie meer op zit betekent dit dat we helaas een dertigtal Chromebooks 

niet meer in kunnen zetten. Voor het komende kalenderjaar 2023 is de aanschaf van Chromebooks weer 

opgenomen in de begroting en zijn we weer in staat het aantal uit te breiden. 
 

Ook een aantal digiborden zal vervangen worden de komende weken (2 stuks) en in het komende 

kalenderjaar (2 stuks). In de meeste gevallen is of het bord dan wel de beamer afgeschreven en komt er een 

touchscreen voor in de plaats.  
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Vernieling rondom de school 
 

Helaas worden we geregeld geconfronteerd met vernielingen en 

beschadiging van onze eigendommen. Voorbeelden hiervan zijn 

het stuktrappen van een bankje of de balken van de auto of het 

bekladden van ramen, deuren, muren en andere oppervlakten. 

Dit geeft een ontzetten slordig beeld, kost alleen maar geld en 

geeft onze kinderen het verkeerde voorbeeld. Het is namelijk 

niet altijd mogelijk om dergelijk zaken meteen op te lossen. Met 

de komst van de nieuwe speeltoestellen houden we ons hart 

dan ook weer vast. Daar waar we met elkaar keihard voor 

gewerkt hebben willen we toch niet door een paar onverlaten 

laten bekladden of vernielen. De oproep naar alle omwonenden 

is dan ook met elkaar de ogen goed de kost te geven en daar waar er ongeregeldheden worden 

waargenomen de jeugd zelf aan te spreken of dit door te geven. Daarnaast wordt er binnenkort een hek aan 

de kant van de Oeverloper geplaatst, dat op slot kan. Ook het hek aan de kant van de Groen van 

Prinstererlaan zal weer worden voorzien van een slot. Is het hek dicht en op slot? Dan is er sprake van 

verboden toegang zoals opgenomen in artikel 461 in het Wetboek van Strafrecht.  

 

KiVa: start thema 3 
Maandag 31 oktober starten we met thema 3 van KiVa. 

 

In de onderbouw is het thema: Wat is een fijne groep? 

De KiVa-regel die bij dit thema hoort is: Wij horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij. 

Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de andere misschien 

niet. Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer. Problemen worden er 

samen opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar manieren waarmee we kunnen 

voorkomen dat er kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we 

ervoor zorgen dat de groep fijn is voor iedereen? 

 

In de bovenbouw is het thema: Wat is communicatie? Hier hoort de KiVa-regel We praten met elkaar( en 

gebruiken daarbij ik-taal) 

Dit thema staat in het teken van de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Om betekenis te kunnen 

geven aan iemands woorden is het, naast luisteren, belangrijk dat je kijkt naar diegene zijn of haar houding 

en gezichtsuitdrukking. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe hij of zij zich voelt. Jullie kinderen oefenen met het 

uitbeelden en herkennen van emoties. Daarnaast leren ze jij-taal om te zetten in ik-taal en dit toe te passen 

in verschillende situaties. 

           

______________________________________________________________________ 
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Vanuit onze leesconsulent: 
De dagen worden kouder, korter en natter. De 

herfst is nu echt begonnen. Maar oktober is niet 

alleen de maand van de herfst, maar ook de 

maand van de Kinderboekenweek! De leukste 

week van het jaar. Dit jaar is het thema Gi-Ga-

Groen. Ook in de bibliotheek is van alles te doen, 

zoals een speurtocht waar je gaat zoeken naar de 

9 records van de natuur. 

En ken je BiebLab al? Tijdens de 

kinderboekenweek heeft Dr. Loepf van Bieblab 

een missie: de wereld Gi-ga Groen maken! Neem 

maar eens een kijkje op de website van Biblionetgroningen. 

Ieder jaar tijdens de kinderboekenweek is er ook nog het gratis boekje dat je krijgt bij aankoop van een 

kinderboek. Dit boekje is dit jaar geschreven door niemand minder dan Andy Griffiths, de schrijver van de 

Waanzinnige Boomhut! Op naar de bibliotheek en de boekwinkel en maak er een mooie Gi-Ga- Groene week 

van! 

Aan het eind van deze nieuwsbrief vind je nog veel meer boekentips. 

 

______________________________________________________________________ 
 

Vanuit de leerlingenraad: 
De leerlingenraad is gevormd en heeft ook al een aantal 

keer met elkaar vergaderd. 

De leerlingenraad ziet er dit schooljaar als volgt uit: 

Groep 5A: Eline 

Groep 5B: Eline 

Groep 6A: Shaun 

Groep 6B: Alan 

Groep 7A: Carmen 

Groep 7B: Elynn 

Groep 8:  Theys 

 

______________________________________________________________________ 
Vanuit oud papier coördinatoren 
De coördinatoren van het oud papier blijven op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen het oud papier 

op te halen. Of dat nu 1, 2 of 3 keer per schooljaar is… elke hulp is welkom. Tussen 8.00 uur en (maximaal) 

14.00 uur wordt elke tweede zaterdag van de maand het oud papier opgehaald. En dat doen we niet voor 

niks. Dit jaar (van januari 2022 tot augustus 2022) zag de penningmeester al ruim €15.000,00 bijgeschreven 

op de rekening. Hierdoor kon vanuit het oud papier een behoorlijke bijdrage geleverd worden aan het 

nieuwe schoolplein. 

Wilt u informatie of zich meteen aanmelden? Neem dan contact op met 1 van onze coördinatoren oud 

papier: 

Bert Jonkers, bjjonkers@gmail.com, 06 - 12551674  

Dicky Knapper, dickyknapper69@gmail.com, 06 – 17509587 

______________________________________________________________________ 
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Vanuit de units 
 

Vanuit unit Onderwaterwereld (groepen 1, 2 en 3) 
Koning Willem 

Deze maand gaan de groepen 3 naar een voorstelling in van Beresteyn, genaamd Koning Willem wil’m. 

Iedere dag trekt de koning door het land met zijn karavaan: een oude gammele koets, een koetsier de bok en 

twee paarden ervoor. Achter de koets bungelen twaalf wagonnetjes. 

Als de koning iets ziet wat hij hebben wil steekt hij zijn arm uit het raam, wijst het aan en zegt: IK-WIL-'M! Het 

ding belandt in een wagonnetje tussen andere dingen en wordt naar zijn paleis gebracht dat uitpuilt van de 

dingen. Op een dag komt de koning in het dorpje Horrelvliet waar Jonathan net een prachtige step van zijn 

vader heeft gekregen. De koning ziet de step. Zijn ogen glinsteren en zijn arm steekt al uit het raam… 

Niet veel later zit Jonathan verstopt in een wagonnetje. Hij is vastbesloten: Ik wil mijn step terug! 

Een voorstelling over hebberigheid en heldenmoed.  

De voorstelling wordt gespreel door Harro van Lien. 

Harro van Lien is verteller, acteur en theatermaker. Zijn passie ligt bij betrokken theater. Hij maakt 

voorstellingen die het publiek raken, maar toch bemoedigen. Hij richt zich met zijn voorstellingen op 

kinderen in de basisschoolleeftijd. Hij maakt graag verhalen zonder een strak educatief/maatschappelijk doel. 

Gewoon mooie verhalen in een theatrale verpakking. Harro won de Kijk|Kunst-Kup 2015/2016 met zijn 

voorstelling 'De verdwaalde Viking'. Deze voorstelling voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs werd 

afgelopen jaar het hoogst gewaardeerd door leerlingen en leerkrachten van 318 scholen in 36 Zuid-Hollandse 

gemeenten. 

 

Uitbreiding wagenpark 

 

Het wagenpark van de Onderwaterwereld is de laatste tijd behoorlijk uitgebreid met een bakfiets, een 

driewieler en fiets met bak. Daarnaast komt er ook nog een duwboot op wielen, zodat de kinderen zich op 

veel verschillende manieren kunnen vervoeren. 
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______________________________________________________________________ 
Vanuit unit Savanne (groepen 4 en 5) 
Geen berichten vanuit de Savanne 

 

_____________________________________________________________________ 
Vanuit unit Jungle (groepen 6, 7 en 8) 
Tech for Fun 

De groepen 6 en 7 gaan in de week van 24 oktober op maandag, dinsdag en donderdag in een unit naar Tech 

for Fun.  

______________________________________________________________________ 
Vanuit de ouderraad 
Halloween 

De ouderraad organiseert vrijdag 28 oktober voor de tweede keer op rij een Halloween-optocht voor alle 

kinderen. U ontvangt hier later meer informatie over  

______________________________________________________________________ 
Vanuit psz Kids First 
Kids First start BSO 

 Na de herfstvakantie start Kids First bij ons een BSO en nemen 

daarvoor het lokaal naast de peuterspeelzaal in gebruik. Hoe werkt de 

BSO van Kids First? 

Na school worden de kinderen opgehaald en wordt een rustmoment 

ingebouwd. De kinderen krijgen dan iets te eten en te drinken. Daarna is er ruimte om te spelen. Regelmatig 

worden leuke activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen kunnen deelnemen zoals sport, toneel en 

creatieve workshops. Het aantal uren dat in schoolweken wordt afgenomen, is gebaseerd op het principe 

‘van schoolbel tot 18.30 uur’. Alle locaties gaan om 18:30 uur dicht. 

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind alvast inschrijven voor Kids First BSO? Klik dan hier. 
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