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Agenda december 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag/ 

zondag 
   1. 2. 

 
 
 
Viering 
Sinterklaas 

3. 
4. 

5. 6. 7. 8. 9. 10. Oud papier 
11. 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 
18. 

19. 20. 21. 22. 
Kerstdiner en 
samenzijn 

23. 
12.uur start 
kerstvakantie 

24. 
25. 

26. 27. 28. 29. 30. 31. 
 

 

 
Agenda januari 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag/ 

zondag 
      

1. 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 
9. 
Start Thema 5 
KiVa 
 

10. 
Voorstelling van 
Beresteyn groep 
4: Ridder Ridder 

11. 12. 13. 14. Oud papier 
15. 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 
22. 

23. 24. 
OR-vergadering 

25. 26. 27. 28. 
29. 

30. 31     
 

 

 
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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Algemeen 
Nieuwe leerlingen 
In de Onderwaterwereld druppelen de nieuwe leerlingen geleidelijk 
de Zeesterren- of de Dolfijnengroep binnen. In november is Yentl 4 
jaar geworden en in december vieren Viénna, Lieke en Jaivey hun 
feestje omdat ze vier kaarsje mogen uitblazen.  
Nog en alvast van harte gefeliciteerd en natuurlijk van harte welkom 
op onze school. We wensen jullie een heel fijne tijd toe bij ons op 
school. 
 
Sinterklaasfeest 
Vrijdag 2 december brengt Sinterklaas samen met zijn Pieten een bezoekje aan onze school. Of een 
bezoekje..zeg maar gerust een groot bezoek. De gehele dag zijn ze bij ons om er samen met de kinderen een 
heel mooi feest van te maken. En dat begint al bij de aankomst. Hadden we de laatste 2 jaar een soort van 
‘stille’ aankomst… dit jaar gaan we Sinterklaas en zijn Pieten weer met z’n allen feestelijk onthalen aan de 
kant van de Oeverloper. Alle kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht, waarbij de groepen 5 t/m 8 
op het schoolplein blijven totdat Sinterklaas aankomt. De groepen 1 t/m 4 gaan eerst naar de klas en komen 
dan met hun juf op het plein. Ook de ouders zijn van harte welkom bij dit feestelijk en muzikaal onthaal.  
Zingen jullie allemaal mee? 
 

 
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. 
 
Opening schoolplein 
We kunnen al een aantal maanden genieten van ons nieuwe speeltoestel. Ook de nieuwe basketbalborden 
zijn inmiddels gebracht, helaas zonder ring. Daar is het wachten dus nog even op. 
Daarnaast heeft de leerlingenraad pleinstickers uitgezocht voor beide pleinen en is het nieuwe bankje voor 
het onderbouwplein besteld. Ondanks dat nog niet alles klaar is willen we in het nieuwe jaar het schoolplein 
alsnog feestelijk openen. Dit zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2023, samen met de opening van de 
BSO Westerschool Kids First. 
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Margedag in het teken van unitonderwijs 
 
Maandag 21 november was er voor de kinderen van odab 
Westerschool een margedag. Het team heeft deze dag 
gebruikt om in groepjes scholen te bezoeken die hun 
onderwijs op een andere dan de traditionele wijze hebben 
georganiseerd. Hebben zij dezelfde vraagstukken als wij? 
Hoe gaan zij met deze vraagstukken om? Welke good 
practices komen we tegen, die we zouden kunnen 
toepassen in ons eigen onderwijs? 

 
Vanaf half 7 gingen de groepjes op pad om op tijd op hun bezoekschool in Heerenveen, Zuidhorn, 
Beesterzwaag, Woldendorp of Assen te zijn. Op elke school zijn we hartelijk ontvangen en was er voldoende 
ruimte om te kijken, ervaren en te vragen. De ogen en oren werden dus goed de kost gegeven en we hebben 
mooie voorbeelden van unitonderwijs of soortgelijke organisaties mogen beleven. ’s Middags werd, na een 
gezellige gezamenlijke lunch, door elk groepje een presentatie gehouden van hun bezoek, zodat de 
ervaringen gedeeld werden. De dag werd vervolgens in de eigen unit afgesloten met het bespreken van 
mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de eigen unit. 
Tijdens een teamoverleg in januari vindt een tussenevaluatie plaats van ons unitonderwijs: wat omarmen we, 
wat willen we verder ontwikkelen en waar nemen we afscheid van? 
 
Formatie 
Helaas zijn zowel juf Bertha als juf Jolanda (vakleerkracht gymnastiek) nog niet in staat om hun 
werkzaamheden uit te voeren en worden zij ook na de kerstvakantie op de huidige wijze vervangen. 
 

Na de kerstvakantie keert juf Jolyn weer terug na haar zwangerschapsverlof 
en nemen we afscheid van juf Alishia; zij gaat na de kerstvakantie op een 
andere OPRON-school aan de slag. We willen juf Alishia alvast hartelijk 
danken voor haar tomeloze enthousiaste inzet voor groep 7A en wensen 
haar alvast heel veel succes op haar nieuwe school 
Juf Jolyn zal van maandag tot en met donderdag werken. Voor de vrijdag 
zijn we nog op zoek naar een leerkracht.  
 
Ook voor de onderbouw (groepen 1-2) zijn we op zoek naar mogelijkheden 
om de grootte van beide groepen op te vangen. We kijken hierbij naar 
zowel de mogelijkheid met een groepsleerkracht als ook de mogelijkheid 

met een onderwijsassistent. We merken helaas dat onze zoektocht nog geen geschikte kandidaten heeft 
opgeleverd. 
 
Wel hebben we in de persoon van Cecil Thomas een vrijwilligster gevonden, die op woensdag bij een aantal 
vakgebieden groepjes kinderen gaat begeleiden in de verschillende units. Cecil heeft deze week kennis 
gemaakt met verschillende groepen en gaat volgende week starten. 
 
 
Kerstviering 
Donderdag 22 december vieren we samen met de kinderen, maar ook met de ouders, kerst. De kinderen 
gaan gezamenlijk genieten van een kerstbuffet, terwijl we onderwijl de ouders, verzorgers een gezellig 
samenzijn aanbieden. 
U ontvangt hier binnenkort meer informatie over. 
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MijnSchool 
Per 1 april 2023 wordt MijnSchool, met daaraan gekoppeld onze website, overgenomen door een andere 
partij. We zullen als OPRON niet automatisch overstappen naar deze partij, maar grijpen de mogelijkheid aan 
ons te oriënteren op de markt van ouderapps. Een werkgroep heeft inmiddels presentaties van verschillende 
aanbieders gehad en komt van daaruit tot een voorstel. Het streven is om vanaf 1 april de communicatie te 
laten verlopen middels de uitgekozen partij. Ook de website zal vanaf die datum worden verzorgd door 
betreffende partij. Uiteraard wordt u als gebruiker waar nodig in dit proces meegenomen, zodat de 
communicatie vanaf 1 april ononderbroken zal blijven plaatsvinden.  
______________________________________________________________________ 
 
Vanuit de leerlingenraad: 
De leerlingenraad is voor het blad DaltonVisie geïnterviewd voor een nieuwe rubriek: De wereld van het kind. 
Voor deze rubriek gaan ze elke keer op zoek naar een andere school waar ze in gesprek gaan met leerlingen. 
Voor deze nieuwe rubriek verzorgt onze leerlingenraad dus de primeur en daar mogen we best een beetje 
trots op zijn. Kijk aan het einde van deze nieuwsbrief voor het artikel. 
______________________________________________________________________ 
 
Vanuit onze leesconsulent Anne 
Theaterlezen 
 
Op de verschillende scholen waar ik kom mag ik heel diverse programma’s in de klassen uitvoeren. Zo lees ik 
voor, geef ik workshops, boekenadviezen en ga ik programmeren met de leerlingen, want ook digitale 
geletterdheid is iets waar de bibliotheek ondersteuning voor biedt.  
 
Op de Westerschool beginnen we in december met het programma: ‘Theaterlezen’ in de groepen 5.  
Tijdens mijn eerste bezoek vertel ik de klas over hoe theaterlezen nu precies werkt. Met het gebruik van 
teksten uit theaterlees-boeken (dit zijn speciale boeken, je kunt denken aan een theaterscript met meerdere 
personages) gaan de leerlingen samen voorlezen en werken ze toe naar een echte voorstelling. 
De leerlingen verdelen onderling wie welk karakter speelt. Daarna gaan ze de teksten regelmatig met elkaar 
oefenen onder begeleiding van de leerkracht. Ze werken toe naar de voorstelling die zij eind januari tijdens 
mijn tweede bezoek zullen presenteren. 
Waarom theaterlezen? Theaterlezen is niet alleen leuk het is ook heel leerzaam. Het is geschikt voor 
leerlingen van alle leesniveaus. Theaterlezen is een vorm van herhaald lezen. Omdat de leerlingen een 
voorstelling voorbereiden hebben ze een concreet doel om de tekst vaker te lezen en daardoor zijn ze 
gemotiveerder. Hoe vaker ze de tekst oefenen, hoe vloeiender ze gaan lezen en dit resulteert weer in het 
beter begrijpen van de tekst. 
De leerlingen lezen samen, dat is niet alleen leuker maar geeft ook een gevoel van veiligheid voor de lezer die 
minder zelfverzekerd is over zijn of haar voorlezen. 
Het optreden is heel eenvoudig, want het enige wat ze nodig hebben is het boek en hun stem.  
De leerlingen hoeven de tekst ook niet uit hun hoofd te leren. Juist niet, want het gaat om het voorlezen.  
Thuis theaterlezen samen met je kind? Dan kan! Reserveer eenvoudig de boeken bij de bibliotheek. Je vindt 
alle theaterlees-titels op www.theaterlezen.nl . 
 
Frappante Fragmenten 
Wil je een leuk (voorlees-)boek? 
Elke maand komt de Top 40 Frappante Fragmenten uit. Welke boeken zijn gezakt? Welke boeken zijn 
gestegen? 
 
Kijk aan het einde van deze nieuwsbrief voor de Top 40 van 
november 2022.  
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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 
 
Opbrengsten 
Na bijna een jaar van hoge inkomsten vanuit het oud papier is de prijs voor ouder papier de afgelopen 
maanden behoorlijk gedaald. Deze daling zette zich in in augustus en zette zich door in september en 
november. Op dit moment is de opbrengst van oud papier nog steeds een zeer welkome bron van inkomsten, 
die het mede mogelijk maakt om verschillende activiteiten voor onze kinderen te organiseren. 
______________________________________________________________________ 
 
Vanuit de ouderraad 
De ouderraad van odab Westerschool bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, aangevuld met twee 
leerkrachten vanuit het team, die jaarlijks een aantal activiteiten organiseert voor de leerlingen van onze 
school. Denk hierbij aan de Halloweentocht, het Kerstfeest, de Koningsspelen en de Laatste Schooldag. 
Om deze activiteiten goed uit te kunnen voeren zijn ze op zoek naar ouders, die zich voor een bepaalde 
activiteit willen inzetten. Denk hierbij aan de eerder genoemde activiteiten. U treedt hiervoor niet toe tot de 
ouderraad, maar kan dan door leden van de ouderraad benaderd worden voor hulp bij een bepaalde 
activiteit. Wilt u niet de ‘verplichting’ van het lid zijn van de ouderraad, maar zich wel samen met de 
ouderraad voor een activiteit inzetten? Neem dan contact op met de ouderraad via juf Hilma en/of juf Tjitske 
en geef u naam door. 
______________________________________________________________________ 
 
Vanuit de medezeggenschapsraad 
Het jaarverslag is door de voorzitter van de medezeggenschapsraad opgesteld en vervolgens besproken en 
vastgesteld door de MR tijdens de MR-vergadering van november. Het jaarverslag zal binnenkort worden 
geplaatst op de website. Heeft u naar aanleiding van het lezen van het jaarverslag vervolgens vragen, kunt u 
deze altijd stellen aan de MR. 
______________________________________________________________________ 
Vanuit de units 
 
Vanuit unit Onderwaterwereld (groepen 1, 2 en 3) 
Schoenendozen groepen 1-2 
Voor de laatste weken tot de kerstvakantie zijn de groepen 1-2 op zoek naar dozen. Dit kunnen 
schoenendozen, pakketdozen, maar ook kleiner verpakkingsmateriaal zijn. Mocht u nog iets hebben liggen, 
zou u het dan mee willen geven aan uw kind? 
 
Rollen behangpapier groepen 3 
De groepen 3 zijn voor hun knutselopdracht in week 49 op zoek naar rollen behangpapier. Heeft u nog wat 
liggen en daar geen bestemming voor? Dan zouden wij deze graag willen gebruiken. 
______________________________________________________________________ 
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Vanuit unit Savanne (groepen 4 en 5) 

Voorstelling in van Beresteyn: Ridder Ridder 
De kinderen van de groepen 4 gaan  dinsdag 
10 januari naar van Beresteyn voor de 
voorstelling Ridder Ridder van Vreeken & 
Van der Pijl. 
 
Filip en Fiona willen het beste sprookje ooit 
bouwen. Gelukkig hebben ze een boek 
waarin precies staat omschreven hoe je dat 
doet: de Ontzettend Helder Geformuleerde 
Handleiding voor het Algemeen Stappenplan 
der Sprookjes - de O.H.G.H.A.S.S. Daarin 

staat dat ze een heldhaftige ridder, een enge draak en een hulpeloze prinses nodig hebben. Dat klinkt vrij 
eenvoudig, toch? 
Maar, in de loop van het verhaal raken ze in de knoop met de O.H.G.H.A.S.S.. Filip en Fiona willen allemaal 
dingen die volgens de O.H.G.H.A.S.S. niet tot het beste sprookje ooit leiden. Of misschien toch wel? Kan de 
Ridder ook de jurk aan? Kan een meisje een draak spelen?  
Met humor en behendigheid zetten twee acteurs deze voorstelling als een bouwpakket in elkaar. Al gauw 
wordt duidelijk dat de standaard genderrollen losgelaten moeten worden om het sprookje tot leven te 
brengen. En wie weet ontdekken Fiona en Filip kanten van zichzelf die ze nog niet kenden. 
_____________________________________________________________________ 
Vanuit unit Jungle (groepen 6, 7 en 8) 
Tech for Fun 
In de eerste schoolweek van januari staat voor de groepen 6 en 7 een bezoek aan Tech for Fun op het 
jaarrooster. Wegens een verhuizing vervallen deze bezoeken in die week echter en gaan de lessen dus niet 
door.  
_________________________________________
_____________________________ 
 
Vanuit BSO/psz Kids First 
Start buitenschoolse opvang 
Inmiddels is Kids First officieel met hun buitenschoolse opvang 
gestart in het lokaal naast de peuterspeelzaal. 
Wilt u hier meer informatie over of uw kind hiervoor aanmelden? Klik hier. 
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