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Agenda Februari 2023 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag/ 

zondag 
  1. 2. 3. 4. 

5. 
6. 
Start thema 6, 
KiVa 

7. 8. 
Bingo, 
Onderbouw 

9. 
Bingo, 
Bovenbouw 

10. 11. Oud papier 
12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 
19. 

20. 
Margedag 

21. 
VO-gesprekken 

22. 
VO-gesprekken 

23. 
Lijst paaseitjes 
actie mee 

24. 25. 
26. 

27. 
Voorjaars-
vakantie 

28. 
Voorjaars-
vakantie 

    

 

 
Agenda Maart 2023 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag/ 

zondag 
  1. 

Voorjaars-
vakantie 

2. 
Voorjaars-
vakantie 

3. 
Voorjaars-
vakantie 

4. 
5. 

6. 
 

7. 8. 
 

9. 
VOLG-gesprek 

10. 11. Oud papier 
12. 

13. 
VOLG-gesprek 
Start thema 7, 
KiVa 

14. 
VOLG-gesprek 

15. 
Rapport 1 mee 

16. 17. 18. 
19. 

20. 
Tech for Fun,  
6-7A 

21. 
Tech for Fun,  
6-7B 

22. 
 

23. 
Tech for Fun,  
6-7C 

24. 25. 
26. 

27. 
Start KiVa-meting 
groepen 5 t/m 8 
 

28. 
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Algemeen 
1 februari-telling 
Tot vorig jaar was 1 oktober een belangrijke datum als het gaat om de bekostiging van scholen. Sinds dit jaar 
is de bekostiging in het primair onderwijs vereenvoudigd én is de teldatum verschoven naar 1 februari. Met 
de vereenvoudiging bekostiging wordt overgestapt naar volledige kalenderjaarbekostiging in plaats van 
gedeeltelijke schooljaarbekostiging en daarom is de nieuwe teldatum nu 1 februari. Doordat deze datum 
midden in het schooljaar valt geeft het een representatiever beeld van het werkelijk aantal leerlingen op een 
school. 
En wat is dan het aantal leerlingen op 1 februari? 253 leerlingen. 
Ter vergelijking met voorgaande jaren: 
1 oktober 2021:        258 leerlingen 
1 februari 2022:        269 leerlingen 
1 oktober 2022:        242 leerlingen 
1 februari 2023:        253 leerlingen 
 
We zien (uitgaande van de februari-telling) een daling van het aantal leerlingen van bijna 6%. Kijken we naar 
de instroom (aantal kleuters in de groepen 1 en 2) is dit aantal nagenoeg gelijk (60 kleuters in 2022 en 57 
kleuters nu). 
Dit jaar zijn vanaf 1 augustus 17 kleuters ingestroomd en verwachten we nog minimaal 7 kleuters te mogen 
begroeten. En wie gaan wij de komende maand verwelkomen?  
 
Nieuwe leerlingen 
In februari worden de volgende kinderen jarig en mogen vervolgens naar 
school. Skye wordt 4 jaar en gaat naar de Zeesterrengroep, terwijl Jort en 
Daniel na hun vierde verjaardag in de Dolfijnengroep komen. Alle drie van 
harte welkom op onze school en heel veel plezier gewenst! 
 
Margedag 
Maandag 20 februari is opgenomen als margedag; de kinderen hebben deze dag geen les. Op deze dag 
analyseren de leerkrachten de CITO-toetsen, die de afgelopen tijd zijn gemaakt door de kinderen. Met behulp 
van deze analyses, de methodegeboden toetsen en observaties wordt het plan opgesteld voor de tweede 
helft van het schooljaar. 
 
VOLG-gesprekken 
Na de voorjaarsvakantie vinden de VOLG-gesprekken plaats. U kunt zich hier vanaf donderdag 16 februari 
voor inschrijven via MijnSchool. We verwachten dat er voor elke leerling een gesprek met de leerkracht 
plaatsvindt en dat u zich dus voor het gesprek inschrijft. 
  
KiVa: start thema 6 
Maandag 6 februari starten we met thema 6 van KiVa. 
Zie voor meer informatie over dit thema eind deze nieuwsbrief 
 
Opening schoolplein en BSO Kids First 
De kinderen spelen er al sinds september met heel veel plezier, maar tot een officiële opening is het nog niet 
gekomen. Daar gaan we verandering in brengen! Vrijdag 24 februari zal wethouder mevrouw Kleve zowel het 
nieuwe speeltoestel (en de nieuwe basketbalborden) als ook de BSO van Kids First openen. Om half 2 vindt 
de opening van het speeltoestel plaats, waarna om 14.00 uur de opening van de BSO Kids First plaatsvindt. 
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______________________________________________________________________ 
Vanuit onze leesconsulent, Anne Kamps 
Nationale voorleeswedstrijd 
Al 30 jaar wordt de Nationale Voorleeswedstrijd georganiseerd in alle hoeken van Nederland. Op 8 februari 
houden we de voorleeswedstrijd in de Bibliotheek in Veendam met de schoolkampioenen van de gemeentes 
Pekela en Veendam. 
Het is best bijzonder dat deze wedstrijd al zo lang bestaat, en al zo lang succesvol is. 
De Nationale Voorleeswedstrijd is bedacht door Stichting Lezen om het leesplezier van leerlingen in groep 7 
en 8 te stimuleren. In al deze jaren is de wedstrijd uitgegroeid tot één van de grootste leescampagnes voor 
het basisonderwijs in Nederland. Ieder jaar doet bijna de helft van de scholen in het basisonderwijs mee. In 
Groningen zijn het dit jaar meer dan ooit en ook de gemeente Veendam en Pekela doen niet onder met maar 
liefst 14 deelnemers van verschillende scholen. 
Op de scholen waar ik kom en workshops geef over voorlezen voor deze wedstrijd zie ik duidelijk 
enthousiasme bij de leerlingen. Ze willen graag meedoen, beter leren voorlezen en natuurlijk ook graag 
winnen! 
Een wedstrijd maakt het leuker maar ook spannender. Té spannend is niet de bedoeling dus op 8 februari 
gaan we er vooral een gezellige en mooie dag van maken. 
 
Prentenboek van het jaar 2023 
Voorafgaand aan de Nationale Voorleesdagen wordt elk jaar het Prentenboek 
van het Jaar gekozen. Dit jaar mag het boek Maximiliaan Modderman geeft een 
feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte zich het Prentenboek van het Jaar 
noemen. Dit boek staat deze periode dan ook centraal. 
 
Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn 
speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat 
zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen? 
Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er weleens een 
puinhoop van maken. 
 

Prentenboeken top 10 
Maximiliaan Modderman geeft een feestje 
is hét prentenboek van 2023.  
Maar in de top 10 staan nog meer 
geweldige prentenboeken: 
 
2. Bora Kiekeboe! Door Deborah Leijgraaf 
Een superleuk voorleesboek voor kleintjes 
die graag luisteren naar een verhaal over 
dieren. Hondje speelt namelijk graag 
verstoppertje en alle dierenvrienden zijn 
naar hem op zoek. Maar ze kunnen hem 
nergens vinden. Lukt het jullie wel om 
Hondje te vinden? De schuifjes zorgen voor 
een extra leuk element in het verhaal, 
overal duikt er ineens een extra dier op. 
 
3. Brave hond! Stoute kat! Door Bette 
Westera en Mies van Hout 
Brave hond! Stoute kat! is een boek met 32 
leuke kinderversjes op rijm en veel humor. 
In elk versje komt een ander dier aan bod 
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met zijn of haar karaktereigenschappen. Hierdoor 
zijn de versjes ook te gebruiken om het gesprek aan 
te gaan over karakters en de aard van het beestje bij 
dieren én mensen! Op welk dier lijk jij? 
 
4. De Bijzondere beer van Tjibbe Veldkamp en 
Marijke ten Cate 
Beer wordt weggegooid door een man bij de fabriek. 
Hij zou niet goed genoeg zijn. Maar wanneer ben je 
dan wel goed genoeg? Beer is het er niet mee eens, 
want hij is toch gewoon een knuffel? Een knuffel die 
iemand blij wil maken. Daarom besluit Beer zelf op 
zoek te gaan naar iemand die wel een knuffel kan 
gebruiken. De bijzondere beer is een prachtig 
verhaal over de liefde, anders zijn, er niet bij horen 
en toch durven opkomen voor jezelf. 
 
5. Een zee van liefde door Pieter Gaudesaboos 
De eerste winnaar van de Boon in 2022, de Vlaamse 
prijs voor beste kind- en jeugdliteratuur. En dat is 
meer dan terecht, omdat het een prachtig verhaal is 
over luisteren naar je hart en het volgen van je 
dromen. Uiteindelijk wint de liefde altijd. 
 
6. Ik ben Pippi niet! Van Yvonne Jagtenberg 
Opnieuw een vrolijk, hilarisch en eigenwijs boek van 
Yvonne Jagtenberg. Meisje de Geit voelt zich 
bijzonder en uniek, maar als ze opeens overal 
sproeten en oranje vlechten krijgt wordt ze door 
iedereen Pippi genoemd. Maar Meisje de Geit is 
Pippi niet! 
 
7. Kom, we gaan een boek lezen! Van Susanne 
Strasser 

Een boek lezen is extra leuk met heel veel publiek! 
Daarom roept het kind de leeuw, de zebra, de kat en 
de hamster zodat ze kunnen gaan lezen. Maar de 
ooievaar is er nog helemaal niet. Gelukkig komt hij 
snel genoeg aanvliegen. Zijn ze nu wel compleet? 
 
8. Nee! Zei Konijn door Marjoke Henrichs 
Elk kind heeft een Nee-fase. Wat er ook gevraagd 
wordt, het antwoord is altijd ‘nee’. Ook Konijn weet 
heel goed wat hij niet wil, totdat zijn moeder een 
voorstel doet waar hij geen ‘nee’ tegen kan zeggen. 
Wat nu? 
 
9. Wat zegt de kleine krokodil op de crèche? Door 
Eva Montanari 
Een leuk voorleesboek voor peuters die voor het 
eerst naar de crèche gaan! Krokodil gaat namelijk 
ook voor de eerste keer en dat is best spannend. 
Gelukkig is het een hele leuke dag en vliegt de tijd 
voorbij. Ga mee met krokodil en beleef samen zijn 
eerste dag op de crèche. 
 
10. De eend die niet van water hield door Steve 
Small 
Eend is niet zoals alle andere eenden. Hij houdt 
helemaal niet van water. Toch is hij bevriend met 
Kikker die dol is op water. Als blijkt dat Kikker zijn 
familie is kwijtgeraakt besluit Eend hem te helpen 
zoeken. Kikkers huis is niet zo makkelijk te vinden, 
maar onderweg vinden ze gelukkig wel iets anders 
heel waardevols. 
De eend die niet van water hield is een prachtig 
prentenboek over de kracht van vriendschap, ook als 
je niet op elkaar lijkt. 

______________________________________________________________________ 
Vanuit de leerlingenraad 
Geen nieuws vanuit de leerlingenraad 
______________________________________________________________________ 
Vanuit oud papier coördinatoren 
Oud papierprijs 
Gekeken naar afgelopen jaar, 2022, zagen we in de papierprijzen een zeer wisselend beeld. Het eerste half 
jaar was er een grote vraag naar nieuw- en oud papier en bracht het oud papier ons veel geld op. Rond de 
zomervakantie sloeg dit echter om en is als gevolg van verschillende ontwikkelingen de oud papierprijs 
enorm gekelderd. U kunt hierbij denken aan minder vraag naar (oud) papier en als gevolg daarvan een 
overschot, prijsstijgingen in energie en stijgingen van de prijs van grond- en brandstoffen. 
Dit alles heeft geresulteerd in aanpassingen in de afslag per ton (het bedrag aan kosten dat per ton van de 
papierprijs afgaat), waardoor we per ton oud papier minder zullen ontvangen. Deze condities zijn geldig tot 
en met 30 juni; daarna wordt de situatie geëvalueerd. Al naar gelang de dan geldende situatie vindt er al dan 
niet een (positieve of negatieve) aanpassing plaats. 
Ondanks verminderde inkomsten levert het ophalen van oud papier de school nog steeds belangrijke 
inkomsten op. Inkomsten waarmee wij aan de ene kant de vrijwillige ouderbijdrage laag kunnen houden en 
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aan de andere kant extra activiteiten voor onze leerlingen kunnen organiseren. We gaan dan ook door met 
het ophalen van het oud papier. 
______________________________________________________________________ 

Vanuit de units 
 
Vanuit unit Onderwaterwereld (groepen 1, 2 en 3) 
Vanuit de Onderwaterwereld geen nieuws 
______________________________________________________________________ 
Vanuit unit Savanne (groepen 4 en 5) 
Vervanging juf Greetje 
Naar volle tevredenheid heeft juf Greetje de afgelopen maanden juf Bertha vervangen in groep 4B. Bij het 
begin van deze vervanging was bekend dat de vervanging tot maximaal de voorjaarsvakantie kon duren. 
Helaas is juf Bertha nog niet in staat om de volledige werkzaamheden op te pakken en zijn we blij te melden 
dat vanaf de voorjaarsvakantie juf Danielle elke dinsdag voor groep 4B komt te staan. Deze vervanging duurt 
in principe tot de zomervakantie. 
 
Zwemspelletjes 
In de week van 20 februari worden er zwemspelletjes georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 5 en 
6. Op dit moment hebben we hier nog geen extra informatie over. 
______________________________________________________________________ 
Vanuit unit Jungle (groepen 6, 7 en 8) 
VO-gesprekken groep 8 
Op dinsdag 21 en woensdag 22 februari vinden de VO-gesprekken plaats; tijdens deze gesprekken wordt in 
overleg met de ouders het schooladvies voor de leerlingen van groep 8 vastgesteld.  
 
Zwemspelletjes 
In de week van 20 februari worden er zwemspelletjes georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 5 en 
6. Op dit moment hebben we hier nog geen extra informatie over. 
______________________________________________________________________ 
Vanuit de medezeggenschapsraad 
Leden kascommissie gezocht 
De financiën van de OR en de MR worden beheerd door de 
penningmeester. Het gaat hierbij om inkomsten zoals vrijwillige 
ouderbijdrage en kosten van verschillende activiteiten. De penningmeester 
dient verantwoording af te leggen aan een kascommissie ten aanzien van de 
besteding van de opbrengsten, waarbij de kascommissie het boekjaar 
beoordeelt op juistheid van de inkomsten en uitgaven. Het boekjaar loopt 
daarbij van 1 augustus tot en met 31 juli conform het schooljaar. Doorgaans 
vindt de beoordeling plaats rond oktober, waarna de kascommissie haar bevindingen voorlegt tijdens de 
algemene vergadering van de ouderraad. Door Corona heeft dit echter de laatste 3 jaren niet 
plaatsgevonden, maar (conform de reglementen) willen we (penningmeester en MR) dit graag weer laten 
uitvoeren. 
Ouders/verzorgers die verbonden zijn aan odab Westerschool, en die geen lid zijn van de ouderraad dan wel 
medezeggenschapsraad, kunnen plaatsnemen in de kascommissie. De termijn voor een kascommissielid is 2 
jaar. Ieder jaar wisselt één lid.  
Waar zijn we naar op zoek? 
Naar twee leden voor de kascommissie. Deze kascommissie beoordeelt het boekjaar 2021-2022 met 
terugwerkende kracht. Vervolgens blijft 1 lid aan als lid van de kascommissie en zoeken we voor het boekjaar 
2022-2023 een tweede lid. U kunt zich dus ook eventueel al aanmelden voor de kascommissie voor het 
boekjaar 2022-2023. 
Aanmelden kan bij Astrid Heller, secretaris MR, mr.daltonwesterschool@opron.nl.  
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Voor komend schooljaar gezocht: nieuw MR-lid 
De medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging van personeel en ouders en deze raad bestaat uit 
ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van 
de school. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De rol van 
de MR is dan ook met name meepraten en (kritisch) meedenken over verschillende onderwerpen. Voor een 
aantal onderwerpen geldt dat de school advies of instemming moet vragen aan de MR voordat een besluit 
genomen kan worden. Voor onderwerpen als verandering van onderwijskundige doelstellingen geldt 
bijvoorbeeld een instemmingsrecht, terwijl voor een onderwerp als bijvoorbeeld de vakantieregeling een 
adviesrecht geldt. De MR is dus een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 
Wegens het vertrek van een MR-lid, oudergeleding, is de MR vanaf komend schooljaar op zoek naar een 
nieuw ouderlid voor de MR.  
Na de zomervakantie ontvangen alle ouders informatie rondom de verkiezing, waaronder de periode waarin 
zich men verkiesbaar kan stellen. Indien er vanuit de ouders niet meer kandidaten zijn gesteld dan er aan 
zetels beschikbaar zijn in de MR (in dit geval 1 zetel) worden er geen verkiezingen gehouden en wordt de 
gestelde kandidaat gekozen. Indien er meer kandidaten dan 1 zich aanmelden volgt er een verkiezing. 
De gehouden procedure wordt vooraf bekend gemaakt. 
______________________________________________________________________ 
Vanuit de ouderraad 
Paaseitjes-actie 
Dit jaar organiseert de ouderraad weer een paaseitjesactie t.b.v. de ouderraadskas, dus ten behoeve van 
onze leerlingen. De kinderen krijgen hiervoor in de week van 20 februari de bestellijst voor de paaseitjesactie 
mee. 
______________________________________________________________________ 
Vanuit psz Kids First 
Opening BSO Kids First en speeltoestel Westerschool 
Ouders (en hun kinderen) kunnen al vanaf november gebruik van BSO Kids First, maar tot 
een officiële opening is het nog niet gekomen. Daar gaan we verandering in brengen! 
Vrijdag 24 februari zal wethouder mevrouw Kleve zowel het nieuwe speeltoestel (en de 
nieuwe basketbalborden) als ook de BSO van Kids First openen. Om half 2 vindt de opening 
van het speeltoestel plaats, waarna om 14.00 uur de opening van de BSO Kids First 
plaatsvindt. 
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 Onderbouw 
 
Thema 6: Pesten in de groep 
 
Wat gaan we doen? 
Nu de kinderen weten wat het verschil is 
tussen pesten en plagen, kunnen we gaan 
kijken naar de verschillende rollen die 
voorkomen in pestsituaties: pester, slachtoffer, 
assistent, versterker, verdediger en 
buitenstaander. De rollen worden uitgebeeld, 
getekend en beschreven. De kinderen beseffen 
dat hoewel we niet allemaal mee doen met 
pesten, we er wel samen voor zorgen dat het 
pesten stopt! 
 
 

Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen 
het volgende geleerd . Ze… 

 weten dat iedereen een rol speelt bij 
pesten; 

 kunnen de zes rollen van pesten 
benoemen; 

 kunnen zich inleven in de verschillende 
rollen bij het pesten; 

 herkennen de zes rollen bij pesten. 
 
 
 

KiVa thuis 
Bespreek met jouw kind(eren) een sprookje dat 
jullie beide goed kennen (bijvoorbeeld 
Assepoester). Wie wordt er gepest? Wie is de 
pester? Wie zijn de assistenten, versterkers, 
verdedigers en buitenstaanders? Hoe is het 
pesten gestopt? 

 

 

Bovenbouw 
 
Thema 6: Gevolgen van pesten 
 

Wat gaan we doen? 
Nu de kinderen weten welke vormen van pesten 
er zijn en hoe ze die kunnen herkennen, gaan 
we in dit thema in op de gevolgen van pesten. 
(Fictieve) verhalen van gepeste kinderen 
worden besproken. Hoe voelt een gepest kind 
zich? Wat zouden we kunnen doen om hem of 
haar te helpen? Daarnaast kijken we naar onze 
eigen groep. Hoe ziet onze groep er op dit 
moment uit? Wat gaat goed? Waar kunnen we 
aan werken? 
 

Wat gaan we leren? 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen 
het volgende geleerd . Ze… 

 weten hoe het voelt om gepest te 
worden; 

 kennen de gevolgen van pesten voor 
pestslachtoffers; 

 kunnen aangeven hoe de sfeer is in de 
groep; 

 kunnen de ontwikkeling van hun groep 
beschrijven;  

 kunnen een eigen KiVa-regel maken; 
 weten hoe zij een groep prettig kunnen 

houden. 
 

KiVa thuis 
 
Dit keer hebben jullie kinderen zelf een KiVa-
regel mogen bedenken. Kunnen jullie ook een 
KiVa-regel voor thuis bedenken? Het gaat om 
wat jullie als groep (familie) belangrijk vinden! 
 

 

 


