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Agenda November 
 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag/ 

zondag 

 1. 

OR-vergadering 

2. 3. 

VOLG-

gesprekken 

4. 5. 

6. 

7. 

Schoolfotograaf 

VOLG-

gesprekken 

8. 

Schoolfotograaf 

VOLG-

gesprekken 

9. 10. 11. 12. Oud papier 

13. 

14. 15. 

Van Beresteyn – 

groep 5-6: De 

Boomhut 

16. 

 

17. 18. 19. 

20. 

21. 

Margedag: 

kinderen vrij  

22. 

KiVa start thema 

4 

23. 24. 

Sportiefste klas – 

groep 7-8 

25. 26. 

27. 

28. 29. 

OR-vergadering 

30. 

Tech for Fun 

groep 8 

   

 

 

Algemeen 
Sparen voor de schoolbieb 
Er kan nog steeds gespaard worden voor de schoolbieb! 

Tot en met 13 november kunnen bonnetjes van de Bruna Veendam op school worden ingeleverd.  

Vervolgens leveren we alle bonnetjes tegelijk in bij de Bruna en mogen we voor 20% van het totaalbedrag 

nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. 

Heb je dus nog een bonnetje thuisliggen van een boek dat is gekocht tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 

oktober): dan zouden we deze graag nog ontvangen. 

 

Bezoek schoolfotograaf 
Op maandag 7 en dinsdag 8 november komt de schoolfotograaf voor het 

maken van de groepsfoto’s en individuele foto’s.  

Ondanks dat we de donkere periode alweer zijn ingegaan het verzoek om 

fleurige, gekleurde kleding. Dat maakt een foto net wat feestelijker.  

U ziet op pagina 2 de klassenverdeling per dag. 

Indien u graag ziet dat uw kind-(eren) op de foto gaat met broertjes en zusjes, 

die nog niet / niet meer op school zitten wil ik u vragen dit aan te geven via 

directie.daltonwesterschool@opron.nl. Deze foto’s worden gemaakt op maandag tussen 14.00 – 14.30 uur. 

Foto’s van broertjes en zusjes die bij ons op school zitten worden maandagmiddag tussen 12.00 – 14.00 

gemaakt. U hoeft hier niet voor aanwezig te zijn op school. 

 
Nieuwsbrief odab Westerschool 

 
Groen van Prinstererlaan 24 

9648 AJ Wildervank 
Postbus 2046 9640 CA Veendam 

T: 0598-416132 
E: info.daltonwesterschool@opron.nl 
W: www.daltonwesterschool.nl 
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Maandag 7 november                                             Dinsdag 8 november 

Peuters Kids First    Peuters Kids First 

1-2 Zeesterren     1-2 Dolfijnen 

6A      8 

4B      3A 

5A      3B 

5B      4A 

      7A 

      6B 

      7B 

 

Schoolkosten 
We zien dat een groot deel van de schoolkosten inmiddels is voldaan. 

Mocht het zo zijn dat u de schoolkosten nog niet heeft voldaan, maar dit wel alsnog wil doen dan is dat nog 

mogelijk. 

Indien u een aangepast betaalverzoek wilt ontvangen dan wel een betalingsregeling zou willen is dat 

uiteraard ook mogelijk. U kunt dit aangeven bij de directeur via de mail: 

directie.daltonweterschool@opron.nl. 

 

Nieuw speeltoestel 
Wat hebben de kinderen een plezier met onze nieuwe speeltoestellen. Niet alleen tijdens de pauzes, maar 

ook voor en na schooltijd en in de weekenden zijn er voortdurend kinderen op het schoolplein die zich samen 

vermaken. Wat dat betreft een schot in de roos. Helaas heeft het plaatsen van nieuwe toestellen soms ook 

tot gevolg dat er ongelukjes kunnen gebeuren. Deze hebben we dan ook gehad. Uiteraard hopen we dat deze 

tot een minimum beperkt blijven.   

 

VOLG-gesprekken 
Donderdag aanstaande en maandag 7 en dinsdag 8 november vinden er VOLG-gesprekken plaats met de 

leerkracht van uw kind. Vanaf groep 5 zijn hierbij ook de kinderen aanwezig. 

U hebt hiervoor via MijnSchool een uitnodiging ontvangen. Nog niet ingepland? Dan is het verzoek om dat 

vandaag alsnog te doen. 

______________________________________________________________________ 
 

Vanuit de leerlingenraad: 
Hallo ouders,   

 

Hier een stukje van de leerlingenraad.   

We willen jullie graag informeren over wat we hebben gedaan en nu doen.   

Er is geld ingezameld voor een nieuw plein door het pleinfeest en de sponsorloop. Wij zoeken nu 

pleinstickers uit.  

 In april is er een visitatie en we helpen de juf mee met de voorbereiding.  

Ook zijn we bezig met de groene school, we zijn bezig met een nieuw idee.   

Ook dit stukje is geschreven door de leerlingenraad.   

Tot de volgende keer!  

______________________________________________________________________ 

 
 
Vanuit onze leesconsulent Anne 
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"Mijn kind houdt niet van lezen omdat hij/zij lezen moeilijk vindt." Herkenbaar? Wanneer dingen lastig gaan 

zijn ze meestal ook niet leuk. Andersom werkt het 

ook zo. Een leerling uit mijn klas vertelde mij ooit: 

"Eerst vond ik lezen niet zo leuk maar nu ik het 

goed kan vind ik lezen juist heel leuk!". Het kan 

enorm belemmerend zijn voor kinderen wanneer 

het lezen hen lastig af gaat. Er zijn tal van 

hulpmiddelen voor kinderen om ze op weg te 

helpen met leesproblemen, zodat ook zij van 

lezen kunnen gaan houden. Het programma 

"Yoleo" is een mooie uitkomst voor kinderen die 

wel wat aanmoediging kunnen gebruiken en 

tegelijkertijd wat ondersteuning. Met Yoleo scoren ze punten en lezen ze de tekst mee van het scherm. Denk 

aan een karaoke band. In de online omgeving kun je verschillende boeken lenen van bekende 

kinderboekenschrijvers zoals Tjibbe Veltkamp, Anna Woltz en Vivian Den Hollander. Hoe meer je leest, hoe 

meer punten je krijgt. Een ander werkend hulpmiddel met name voor kinderen in de bovenbouw zijn boeken 

tegelijkertijd lezen én luisteren. In de app van de Bibliotheek kun je een enorme hoeveelheid luisterboeken 

vinden. Koptelefoon op, boek op schoot en op avontuur. Kinderen t/m 18 jaar kunnen gratis lid worden van 

de bibliotheek en op deze manier hebben ze toegang tot zowel Yoleo (www.yoleo.nl) als de luisterboeken 

van de bibliotheek (appstore: Online Bibliotheek). 

 

Op de website Frappante Fragmenten verschijnt maandelijks de top 40 Kinderboeken. Zie als bijlage de Top 

40 van oktober. 

En ben je op zoek naar een leuk sinterklaasboek voor je kind? Hier vind je een aantal tips! 

______________________________________________________________________ 
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 september 2022) zag de penningmeester al ruim €16.000,00 bijgeschreven 

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

nieuwe schoolplein. 

Wilt u informatie of u 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 

______________________________________________________________________ 

Vanuit de units 
 

Vanuit unit Onderwaterwereld (groepen 1, 2 en 3) 
Thema Wij werken in de bouw 

Het is u vast niet ontgaan: in de kleuterbouw is vorige week het thema Wij werken in de bouw gestart. 

Daarbij hebben de kinderen het volgende lied geleerd 

We bouwen met lego, we bouwen met blokken. 

We bouwen een tent, met lappen en stokken. 

We bouwen met dozen, we bouwen met klei. 

We bouwen van Kapla een kinderboerderij. 

Zullen we gaan fietsen? Kijken bij de bouw. 

Ze zijn net aan het graven. Kom op, kom gauw! 

 

We bouwen een toren, we bouwen een huis. 

We bouwen een keukentje met een fornuis. 

We bouwen een brug, die open en dicht kan. 



 

 

   Blad 4 

Nieuwsbrief November Schooljaar 2022 – 2023 
Fouten en/of wijzigingen voorbehouden 

Daar waar in de nieuwsbrief wordt gesproken van ouders wordt ook bedoeld ouder, verzorger en/of verzorgers. 

De nieuwsbrief wordt 1 keer per maand digitaal verzonden naar ouders en andere belangstellenden.  

Indien nodig is het mogelijk dat u per maand een extra nieuwsbrief ontvangt 

De hele dag bouwen, daar houden wij van. 

Zullen we gaan fietsen? Kijken bij de bouw. 

Ze zijn net aan het graven. Kom op, kom gauw! 

 

Voor woensdag 16 november worden de ouders tijdens een koffiemiddag tussen 14.00 15.00 uur van 

_____________________________________________________________________

Vanuit unit Savanne (groepen 4 en 5) 
Voorstelling De Boomhut in van Beresteyn 

Dinsdag 15 november gaan de kinderen van de groepen 5 en 6 naar de muzikale voorstelling De Boomhut van 

de Dames Slier. 

In de tuin van Robin staat al jarenlang een prachtboom. En in die boom: De Boomhut. Van daaruit kijkt Robin 

naar de wereld, op eigen wijze, vol kleurrijke verbeeldingskracht! Dan komt mevrouw Van der Linde langs, 

een succesvol projectontwikkelaar. Ook zij heeft verbeeldingskracht: ze ziet een prachtige topshoptoren voor 

zich, met parkeergarage. Alleen die boom staat nog in de weg...  

Krijgt mevrouw Van der Linde haar zin? En als de boom 

sneuvelt, wat sneuvelt er dan nog meer? Er moet iets 

gebeuren! De boom moet gered! Maar... misschien moet 

mevrouw Van der Linde zelf óók wel gered!  

 

De Boomhut gaat over fantasie en volwassen worden, 

maar ook over staan voor wie je bent en waar je in 

gelooft. Over de natuur versus (shop)cultuur. Plus twee 

houthakkers die denken dat ...nou, die denken eigenlijk 

niet zoveel 

____________________________________

_________________________________ 
Vanuit unit Jungle (groepen 6, 7 en 8) 
Voorstelling De Boomhut in van Beresteyn 

Dinsdag 15 november gaan de kinderen van de groepen 5 en 6 naar de muzikale voorstelling De Boomhut van 

de Dames Slier. 

In de tuin van Robin staat al jarenlang een prachtboom. 

En in die boom: De Boomhut. Van daaruit kijkt Robin 

naar de wereld, op eigen wijze, vol kleurrijke 

verbeeldingskracht! Dan komt mevrouw Van der Linde 

langs, een succesvol projectontwikkelaar. Ook zij heeft 

verbeeldingskracht: ze ziet een prachtige topshoptoren 

voor zich, met parkeergarage. Alleen die boom staat nog 

in de weg...  

Krijgt mevrouw Van der Linde haar zin? En als de boom 

sneuvelt, wat sneuvelt er dan nog meer? Er moet iets 

gebeuren! De boom moet gered! Maar... misschien moet 

mevrouw Van der Linde zelf óók wel gered!  

 

De Boomhut gaat over fantasie en volwassen worden, maar ook over staan voor wie je bent en waar je in 

gelooft. Over de natuur versus (shop)cultuur. Plus twee houthakkers die denken dat ...nou, die denken 

eigenlijk niet zoveel 

 
Overgang naar het voortgezet onderwijs 
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Groep 8 staat, naast onder meer kamp, film, EHBO en afscheid, ook in het teken van de overstap naar het 

voortgezet onderwijs. In de meeste gevallen betreft het hier een overgang naar de Winkler Prins in Veendam. 

Om deze overgang soepel te laten verlopen zijn hiervoor afspraken en data vastgesteld. 

Hoe ziet de gang van zaken er in grote lijnen uit? 

- Tijdens het VOLG-gesprek krijgt uw kind een voorlopig advies over het niveau van uw kind; 

- Vervolgens wordt bij de gesprekken in februari 2023 het definitieve advies vastgesteld. 

- Uiterlijk 15 maart 2023 dient van elke leerling de aanmelding bij de Winkler Prins ingeleverd te zijn.  

Het gaat hierbij om: 

• Het aanmeldingsformulier, ingevuld door ouders 

• Het aanmeldingsformulier, ingevuld door school 

• Plaatsingswijzer en het overdrachtsdossier via OSO (dit wordt uitgevoerd door de 

basisschool) 

Daarbij zijn de volgende data van belang: 

- 16 november 2022: Voorlichtingsavond VSO/PRO/VMBO op de WP 

- 23 november 2022: kennismakingsactiviteit  voor groep 8: de leerlingen volgen hierbij lessen op de 

WP 

- 22 en 23 november 2022: informatieavond voor ouders 

- 25 januari 2023: open huis op alle locaties van de WP (met uitzondering van locatie praktijkonderwijs 

Jan Salwaplein 2) 

- 30 maart 2023: open huis locatie praktijkonderwijs Jan Salwaplein 2 

- Week 16 (17 t/m 21 april 2023): leerling en ouders ontvangen brief over definitieve niveauplaatsing 

en klasplaatsing en tevens een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag 

- 14 juni 2023: kennismakingsmiddag a.s. brugklassers 

 

Mocht u kiezen voor een andere school voor voortgezet onderwijs dan de Winkler Prins bezoek dan de site 

van betreffende school voor de benodigde informatie.  

______________________________________________________________________ 
Vanuit de ouderraad 
Succesvolle Halloweentocht 

De ouderraad kijkt terug op een zeer succesvolle Halloweentocht op vrijdag 28 oktober. 

Heel veel kinderen namen hier aan deel en waren in veel gevallen prachtig in 

Halloweenstijl verkleed. Ook de buurt was prachtig versierd, zodat ook deze tweede 

editie een groot succes is geworden. 

Iedereen (organisatie, deelnemers en de buurt) hartelijk dank voor jullie inzet. 

 
De ouderraad zal zich nu gaan richten op de decembermaand. 

 

 

______________________________________________________________________ 
Vanuit psz – bso Kids First 
Start buitenschoolse opvang 

Deze week start Kids First officieel met hun buitenschoolse opvang in 

het lokaal naast de peuterspeelzaal. 

Wilt u hier meer informatie over of uw kind hiervoor aanmelden? Klik 

hier. 
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