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Agenda januari 2023 
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.     

 
 

 

Algemeen 
De allerbeste wensen! 
Er gaan verschillende ‘regels’ rond over het moment dat je iemand nog een gelukkig nieuwjaar mag wensen. 
De één houdt het op 6 januari (ook wel Driekoningen genoemd); voor de ander stopt het op precies de helft 
van de maand januari, te weten 15 januari. Een derde geeft aan dat het altijd goed is om iedereen op elk 
moment van het jaar het beste te wensen (hoewel: gaat het dan nog wel om een nieuw jaar?). 
Hoe dan ook: alle medewerkers van odab Westerschool wensen iedereen een geweldig 2023 toe. 
Wacht daarbij niet op de bijzondere momenten, maar maak elk moment bijzonder. 
 

Nieuwe leerlingen 
Een nieuw jaar en…nieuwe leerlingen! We mogen op deze eerste schooldag 
van 2023 een tweetal nieuwe leerlingen begroeten. In de Zeesterrengroep zijn 
Lily en Elay gestart. We heten beide kinderen van harte welkom en wensen ze 
heel veel plezier bij ons op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief odab Westerschool 

 

Groen van Prinstererlaan 24 
9648 AJ Wildervank 

Postbus 2046 9640 CA Veendam 
 

T: 0598-416 132 

E: info.daltonwesterschool@opron.nl 
W: www.daltonwesterschool.nl 

 
  
 

mailto:info.daltonwesterschool@opron.nl
http://www.daltonwesterschool.nl/
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Juf Jolyn weer gestart 
Inmiddels is juf Jolyn al enige tijd geleden bevallen van een gezonde zoon Jasper 
en zit inmiddels ook haar zwangerschapsverlof er weer op. Voor de vakantie 
hebben we als team afscheid genomen van juf Alishia en vandaag is juf Jolyn 
gestart in groep 7A. Uiteraard heten we juf Jolyn weer van harte welkom.  
Juf Jolyn werkt van maandag tot en met donderdag. Voor de vrijdag zijn we nog 
(steeds) op zoek naar een vervanger. 
 
Kent u iemand met onderwijsbevoegdheid die net haar/zijn diploma heeft 
gehaald, uitbreiding van uren wil dan wel weer terug wil in het onderwijs? Wijs 
diegene dan op deze vacature. Tot het moment dat we iemand hebben gevonden 
om de vacature te vervullen zal per week worden gekeken hoe dit in te vullen. 
 

Start thema 5: KiVa 
Deze week starten we met thema 5 van KiVa. 
Onderbouw: Plagen, ruzie of pesten? 
Bovenbouw: Verborgen vormen van pesten en cyberpesten 
U leest aan het eind van deze nieuwsbrief meer over de inhoud van de lessen voor zowel de onder- als de 
bovenbouw. 

______________________________________________________________________ 
Vanuit de leerlingenraad: 
In april vindt een visitatie plaats vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Zowel het team als ook de 
leerlingenraad zal zich hier goed op voorbereiden. De leerlingen van de leerlingenraad gaan tijdens deze 
visitatie in ieder geval in gesprek met de visiteurs. 

______________________________________________________________________ 
Vanuit onze leesconsulent Anne: 
Frappante fragmenten 
De Top 40 kinderboeken januari 2023 is uit. Ook benieuwd welke boeken zijn gestegen, gedaald of als 
nieuwkomer zijn binnengekomen? Klik hier en u bent weer helemaal op de hoogte! 
 
Lezen in het donker 
In de eerste maanden van het jaar kun je kinderen makkelijk aan het lezen krijgen 
met zaklamplezen. Een boek als Bob Popcorn wordt zelfs een beetje spannend als 
je het in het donker leest. In de auto, op je slaapkamer of in een zelfgebouwde 
hut. 
 
Winterlezen 
Er is een lijst samengesteld met boeken die heerlijk zijn om te lezen in deze 
donkere dagen: veel sneeuw en winter. Klik hier voor de lijst. 
 
 

 
 
 

https://www.frappantefragmenten.nl/wp-content/uploads/2023/01/Top40-KB-jan-2023-versie-4.pdf
https://www.frappantefragmenten.nl/kerst-winter-voorlezen/
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Boekenbingo 
De Boekenbingo is weer begonnen. Wat is de Boekenbingo? De Boekenbingo is een 
jaarlijks langlopend leesbevorderingsevenement georganiseerd door Het Ministerie 
van Boekenzaken. Deelnemers lezen 60 titels van de zorgvuldig geselecteerde lijst en 
laten recensies achter op de website. Het doel van de Boekenbingo is de deelnemers 
te laten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende titels, het lezen te 
bevorderen en het leesplezier te vergroten.  
We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de Boekenbingo.  
Boekenbingo Onderbouw 
Boekenbingo Middenbouw 
Boekenbingo Bovenbouw 
Wil je meedoen? Meld je dan nu aan! 
 
Nieuw binnen in de Kinderboeken top 40! 
Nieuw in de lijst en gelijk op plek 16 is het boek van Bibi Dumon Tak: Vandaag houd 
ik mijn spreekbeurt over de anaconda. 
Informatieboeken zijn er alle soorten en maten. De een is serieus van aard, terwijl de 
ander van hot naar her schiet, maar in de kern zeker waardevolle informatie blijft 
geven. De voorkeur bij kinderen voor dit soort boeken verschilt. Boeken die 
informatie geven over een onderwerp dat écht hun interesse heeft, kan best een 
serieuze toon aanhouden. Wil je kinderen echter een tikkeltje onverwachts wat 
informatie aan de man brengen, dan zul je uit originele hoek moeten komen. 
Schrijfster Bibi Dumon Tak en illustratrice Annemarie van Haeringen doen dit met 
hun informatieboek Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. 
 
Spreekbeurten zijn vaak wel 'een dingetje' op de basisschool. Het zorgt voor veel 
spanning en soms is het de vraag of het eerder een voorleessessie van een website is dan een verhaal in 
eigen woorden. Het is ook altijd wel een speciaal moment. De hele klas luistert naar de woorden van één 
leerling die zorgvuldig heeft uitgedacht wat hij of zij gaat vertellen. Hoe zou het zijn als het dierenrijk onze 
gewoonte van het houden van spreekbeurten zou overnemen? Wat voor herkenbare en tegelijkertijd bizarre 
situaties zou dat opleveren? 
 
Schrijfster Bibi Dumon Tak beschikte over genoeg fantasie om die uitdaging aan te gaan. Ze begint haar boek 
met de mededeling dat spreekbeurten van mensen vaak supersaai zijn. Alles maar bekijken door 
mensenogen. Hoe zou het anders kunnen? De poetsvis trapt af: 
'Hallo, ik ben een gewone poetsvis en vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de haai' 
 
Tijdens de informatieve spreekbeurten is er continu ruimte voor het uitvergroten van menselijke trekjes. De 
poetsvis zou over haaien vertellen, maar heeft het ondertussen liever heel veel over zichzelf. De zebra is 
stronteigenwijs en de sneeuwpanter vindt zichzelf meer dan fantastisch. Er wordt tijdens spreekbeurten op 
elkaar gereageerd en er worden zowel complimenten gegeven als ergernissen uitgesproken. Het zorgt 
allemaal voor herkenbare situaties die je ongetwijfeld aan het lachen zullen krijgen. Het is een perfecte 
combinatie van humor en informatie die hand in hand aan je voorgeschoteld worden. Daarom moet dit boek 
een keer in de handen van een kind terecht komen. 
 

Hallo, ik ben de regenworm en vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. 
Anaconda’s wonen in het regenwoud van Zuid-Amerika. Ze zijn familie van de boa constrictor. Ze 
zijn groenachtig bruin met donkere vlekken op hun vel. Ze hebben geen vijanden want ze kunnen 
iedereen aan. Echt kicken vind ik dat. Wij wormen hebben zoveel vijanden, maar anaconda’s zijn 
te sterk voor iedereen. Hun naam betekent olifantendoder. Nou, dan weet je het wel. 
 

https://boekenbingo.nl/wp-content/uploads/2022/12/Boekenbingo-kaarten-2023_onderbouw.pdf
https://boekenbingo.nl/wp-content/uploads/2022/12/Boekenbingo-kaarten-2023_middenbouw.pdf
https://boekenbingo.nl/wp-content/uploads/2022/12/Boekenbingo-kaarten-2023_bovenbouw.pdf
https://boekenbingo.nl/aanmelden/
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______________________________________________________________________ 
Vanuit oud papier coördinatoren 
Ook in het jaar 2023 gaan we gewoon door met het ophalen van oud papier, onder de bevlogen leiding van 
Bert en Dicky, onze coördinatoren oud papier. 
Aanstaande zaterdag, 14 januari, zal de eerste keer weer zijn van in totaal 11 ophaalzaterdagen, waarbij we 
hopen dat de prijzen na een kleine dip weer zullen stijgen tot ongekende hoogten.  
Daarbij blijven we ook op zoek naar vrijwilligers, die mee willenhelpen 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 
 
 
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) 
Start nieuwe leerlingen 
In de Zeesterrengroep zijn vandaag Lily en Elay gestart. Van harte welkom op onze school en heel veel plezier 
gewenst. 
 
Start nieuwe juf 
Vandaag is juf Larissa gestart in de Onderwaterwereld (groepen 1-2). Juf Larissa ondersteunt zowel in de 
Zeesterren- en Dolfijnengroep, maar zal vooral ook in haar eigen lokaal met groepen kinderen aan het werk 
gaan. We heten ook juf Larissa natuurlijk van harte welkom in ons team en wensen haar heel veel 
werkplezier op odab Westerschool. 

______________________________________________________________________ 
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 F iona willen allemaal 
dingen die volgens de O.H.G.H.A.S.S. niet tot het beste sprookje ooi t 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 e en 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. 

mailto:bjjonkers@gmail.com
mailto:dickyknapper69@gmail.com
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_____________________________________________________________________ 
Vanuit unit Jungle (groepen 6, 7 en 8) 
Geen Tech for Fun 
Door verhuizing van Whimzees – Techforfun vervallen deze week alle lessen voor Tech for Fun. De lessen 
voor de groepen 6-7 gaan dus niet door. 
 
Film groep 8 
Groep 8 heeft vandaag de eerste stappen gezet op weg naar het uiteindelijke doel: de première van hun 
eigen afscheidsfilm. Voordat een film echter in première kan moet er nog heel wat gebeuren: een 
promotiefilmpje bedenken én maken voor Voordekunst, het onderwerp en script voor de film verzinnen, 
rekwisieten verzamelen, entreekaarten regelen….  
U leest hier binnen niet al te lange tijd meer over! 
 

______________________________________________________________________ 
Vanuit de ouderraad 
De ouderraad bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan weer een geweldig kerstdiner voor onze 
leerlingen. Zowel de aankleding als de meegebrachte lekkernijen: het was genieten! 

______________________________________________________________________ 
Vanuit psz Kids First 
Buitenschoolse opvang 
In november 2022 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. 
 
 
 
 
 

https://www.voordekunst.nl/
https://www.kidsfirst.nl/locaties/westerschool-bso-wildervank/
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Onderbouw  
  

Thema 5: Herken 
pesten!  
Wat gaan we doen?  
In dit thema gaan we in op vervelend gedrag in 
de groep. Het is soms moeilijk om onderscheid 
te maken tussen pesten en plagen. Door middel 
van oefeningen leren jullie kinderen dit verschil 
te herkennen. We bespreken verschillende 
situaties waarin gepest, geplaagd en geruzied 
wordt, zodat het verschil steeds duidelijker 
wordt. Ook bespreken we welke emoties je 
ervaart wanneer iemand vervelend tegen je 
doet.  

  

Wat gaan we leren?  

  

Na afloop van dit thema hebben jull ie kinderen het 
volgende geleerd. Ze…  

* weten wat pesten is;  

* weten wat het verschil is tussen:  

• pesten en plagen  

• pesten en ruzie  

• pesten en per ongeluk iemand pijn 

doen  

* weten dat er verschillende soorten van 

 pesten zijn;  

* kunnen anderen een fi jn gevoel geven.  

  

 KiVa thuis  
  
Het tegenovergestelde van pesten is iemand een fi jn 
gevoel geven. Bespreek met jouw kind(eren) wat je 

kunt doen om iemand een fi jn gevoel te geven (iets 
positiefs zeggen of doen, zoals: glimlachen, een 
complimentje geven, helpen of een cadeautje 
geven). Geef een fi jn cadeau aan iemand van wie 
jull ie samen denken dat hij of zij het verdient. Dit 

hoeft niet perse iemand te zijn die je goed kent. Hoe 
voelde het?  

  

 

Bovenbouw  
  

Thema 5: Verborgen 
vormen van pesten  
 Wat gaan we doen?  
Dit thema staat in het teken van de verborgen 
vormen van pesten, ook wel indirect of relationeel 

pesten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het 
versturen van gemene, anonieme (en digitale) 
berichtjes en het vertellen van negatieve verhalen 
achter de rug van het slachtoffer om. Door middel 
van verschillende oefeningen leren jull ie kinderen 

niet alleen wat verborgen pesten is, maar ook hoe ze 
de vormen van verborgen pesten kunnen herkennen 
in verschillende situaties.  
  

Wat gaan we leren?  

Na afloop van dit thema hebben jull ie kinderen het 

volgende geleerd. Ze…  
* weten wat verborgen pesten is;  
* herkennen verborgen vormen van pesten;  
* weten wat ‘buitensluiten’ is;  
* ervaren wat het is om buitengesloten te 

 worden;  
* herkennen tegenstrijdige communicatie;  
* weten wat roddelen en klikken is;  
* beseffen dat roddelen fout is;  
* weten wat te doen als er geroddeld wordt;  
* herkennen digitaal pesten;  
* weten wat te doen als er digitaal gepest 

 wordt;  
* herkennen verborgen vormen van pesten;  
* kunnen herkennen dat er gepest wordt in 
hun omgeving.    

KiVa thuis  
Verborgen pesten gaat vaak samen met 

tegenstrijdige communicatie. In deze oefening 

ervaren jull ie hoe het is om tegenstijdige signalen te 

sturen en te ontvangen. Telkens praat de één en 

luistert de ander.  

• Kijk boos en zeg: je bent heel aardig.  

• Kijk beledigd en zeg: het geeft niet.  

• Kijk verveeld en zeg dat je de fi lm  

  leuk vindt.  
Hoe voelt het om tegenstrijdige signalen te 

ontvangen of te sturen?  
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