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Agenda  
 

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. 
 

    

 
Algemeen 
Opening plein 
Vrijdag 24 februari heeft de heer Spelde, als vertegenwoordiger van Stichting Wildervank Fonds, de 
nieuwe speeltoestellen officieel geopend voor ingebruikname. Stichting Wildervank Fonds heeft middels 
een schenking erg bijgedragen aan de realisatie van het project ‘Op weg naar een nieuw schoolplein’. 
We hopen dat zowel onze leerlingen als ook kinderen uit de buurt nog heel lang kunnen genieten van 
ons speelplein met deze fantastische speeltoestellen. 
Helaas moeten we ook alweer constateren dat het voor een heel klein groepje jeugd blijkbaar heel lastig 
is om met de speeltoestellen te spelen en ze overgaan tot vandalisme.  
Mocht u als ouder dergelijk gedrag waarnemen en u heeft ook namen bij daders wil ik u vragen contact 
met mij, Han-Rogier de Vrij, op te nemen. Door met elkaar alert te zijn moeten we dergelijk gedrag toch 
een halt toe kunnen roepen. 
 
Nieuw ouderportaal 
Zoals in een eerder bericht gemeld zullen we in april overstappen op een nieuw ouderportaal, te weten 
Klasbord. Klasbord komt uit de keuken van Heutink en zal dezelfde mogelijkheden bieden als MijnSchool, 
maar daarnaast nog meer.  
Ook de website zal overgeheveld worden naar Heutink en wordt aangepast. Net als het overstappen op 
een nieuwe ouderapp zal ook het overstappen op een nieuwe website wat werk in beslag nemen. We 
zullen u tijdig informeren zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk 
zal verlopen. 

 
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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Volg-gesprekken 
Heeft u zich al ingeschreven voor de VOLG-gesprekken? 
Zoals gemeld vinden we het belangrijk om met minstens 1 ouder per leerling de vorderingen en 
ontwikkeling van uw kind te bespreken. 
 
KiVa, start thema 7 
Maandag 13 maart starten we met thema 7 van KiVa. 
 

 Aan het einde van de nieuwsbrief vindt u meer informatie over thema 7.
 
Afscheidssymposium Marieke Andreae 
Vandaag, maandag 6 maart, vindt een symposium plaats voor alle medewerkers van Scholengroep OPRON, 
waarmee Marieke Andreae, voorzitter Collega van Bestuur/bestuurder Scholengroep OPRON, afscheid neemt 
van onze organisatie. 
Zij wordt per 13 maart opgevolgd door Paulien Hietbrink. 
 
Tijdens het symposium worden de aanwezigen getrakteerd op twee zeer interessante sprekers, te weten 
Pauls Iske en Emiel Nijenhuis. Paul Hiske benadrukt in zijn verhaal het belang van mislukken. Om 
daadwerkelijk tot nieuwe ideeën en inzichten te komen, is het belangrijk dat we geregeld de plank volkomen 
misslaan. Een geruststellende gedacht. Emiel Nijenhuis gaatt in op de wereld van babyboomers, generatie X-
ers, generatie Z-ers en de millenials. Hoe zorg je ervoor dat je met elkaar effectief kan werken en het daarbij 
ook leuk hebt? 
______________________________________________________________________ 
Vanuit onze leesconsulent, Anne Kamps: 
Voorlezen 
Op de Westerschool richten we dit schooljaar onze aandacht op voorlezen. In de bovenbouw werd 
er afgelopen maanden goed geoefend met het voorlezen tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd. 
Voorlezen is leuk om te doen maar het is ook heerlijk om voorgelezen te worden. Met de groepen 
6,7 en 8 gaan we daarom in het voorjaar aan de slag met de workshop voorlezen voor de 
onderbouw waarbij de leerlingen leren hoe je mooie prentenboeken voorleest aan jonge kinderen.  
 
Voorlezen op jonge leeftijd is heel waardevol en heel erg leerzaam. Voorlezen draagt enorm bij aan 
de taalontwikkeling van een kind maar ook de concentratie en het plezier in lezen wordt 
gestimuleerd wanneer je al vroeg begint met voorlezen.  
Voorlezen kan je op verschillende manieren doen. Niet iedereen beschikt over een collectie 
prentenboeken of is taalvaardig genoeg. De bibliotheek biedt veel mooie alternatieven. Wanneer je 
kind gratis lid is van de bibliotheek heeft het toegang tot de voorleesfilmpjes van de Voorleeshoek. 
De prenten uit het boek komen in beeld en het verhaal wordt voorgelezen, er zijn filmpjes niet 
alleen in de Nederlandse taal maar ook in het Engels, Marokkaans, Pools, Syrisch, Turks en Spaans.  
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Een ander bijzonder leuk alternatief is Bereslim. Bereslim maakt van prentenboeken simpele 
animaties waarbij het verhaal wordt voorgelezen. De kinderen worden op deze manier echt in het 
verhaal gezogen. Ook kunnen de kinderen via Bereslim interactieve spelletjes doen bij de boeken. 
Veel luister, lees en kijkplezier samen!  
 
Frappante fragmenten 
Hebben jullie al heel wat boeken (voor-) gelezen uit de top 40 Kinderen van Frappante Fragmenten? 
Aan het eind van deze nieuwsbrief vinden jullie de Top 40 van maart. 
Vorige maand nog op plek 21, nu op plek 1: Ik denk dat ik ontvoerd ben door Pim Lammers. 
 

Ben ik 
uit een kinderwagen gehaald? 
van een schommel geplukt? 
in een ballenbak gevonden? 

Het is ze in ieder geval gelukt, 
hun doel is bereikt. 

tussen duizenden kinderen 
vonden ze eentje dat vanbuiten 
héél toevallig 
op hen lijkt. 
(uit: Ik denk dat ik ontvoerd ben, blz. 11) 

Dit boek gaat niet alleen over verschillen binnen een familie, maar viert echt de diversiteit van alle 
mensen! Iedereen is anders! En of je je daardoor nou ontvoerd voelt (want die ouders… daar lijk je toch 
helemaal niet op?!), dat maakt niet uit, want de boodschap van dit boek is duidelijk: iedereen is goed zoals ‘ie 
is – van binnen én van buiten. 
 
Wat een heerlijke bundel – echt eentje waar je vrolijk van wordt. Kinderen zullen zich regelmatig kunnen 
herkennen in de gedichten, want allerlei bekende familieperikelen en opgroeidilemma’s passeren de revue. 
Toch hebben veel gedichten ook een grappige twist, waardoor ze steeds weer verrassen. 
Of het nu gaat om een prille verkering van je zus, de lichaamsbeharing van je vader, een tante die jou niet kan 
zien (maar wel kan ruiken!), een baby die alle aandacht krijgt, tante Ben die jurken draagt, seksuele 
voorlichting van papa, afscheid nemen van je opa, een neef die make-up draagt of twee jongens die elkaar 
stiekem zoenen… vrijwel elk gedicht tovert een lach op je gezicht. Meestal omdat het grappig is, maar soms 
juist van ontroering. Lammers weet steeds de juiste snaar te raken. 
 
De illustraties van Sarah van Dongen zijn al net zo kleurrijk en vrolijk als de gedichten. In haar tekeningen 
komen mensen met allerlei huidskleuren en culturele achtergronden voorbij. Ook staan de illustraties vol 
kleine, grappige details. Een regenboogijsje van oma of de ‘superheldenhoofddoek’ van mama. En in één 
oogopslag is te zien waarom de moeder in het gedicht Boos niet boos te krijgen is… 
De gedichten zijn heel toegankelijk geschreven en sluiten perfect aan bij de belevingswereld van kinderen in 
de bovenbouw. Echt een geweldige bundel voor kinderen die net in de puberteit komen. 
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Boekenbingo 
Doe je toevallig mee aan de boekenbingo? Dan is Bob Popcorn ook een 
aanrader!  
 
In dit vierde deel in de populaire serie over de ontploffende popcorn kookt 
Bob de sterren van de hemel! 
 
Ellis en Dante krijgen kookles op school, en Bob Popcorn wil HEEL graag 
meedoen. De afspraak is dat hij rustig thuisblijft, maar ja. Hij moet zijn 
vrienden toch helpen met het winnen van de toetjeswedstrijd? Bob gaat 
stiekem mee en blijkt een geweldige aanwinst in de keuken. Hij kookt 
werkelijk de sterren van de hemel! Met zijn drieën bedenken ze een recept 
voor het allerlekkerste toetje van de wereld. Mét popcorn. Maar dan is 
ineens ALLE popcorn op. OVERAL! 
Hoe kan dat? En waarom doet Dante steeds zo geheimzinnig? 
 
Opnieuw een grappig en explosief avontuur met heel veel illustraties voor iets geoefende lezers, met als 
extra drie originele recepten mét popcorn. 
 
______________________________________________________________________ 
Vanuit de leerlingenraad: 
Geen nieuws vanuit de leerlingenraad 
______________________________________________________________________ 
Vanuit oud papier coördinatoren 
Geen nieuws vanuit de coördinatoren oud papier 
______________________________________________________________________ 
Vanuit de units 
 
Vanuit unit Onderwaterwereld (groepen 1, 2 en 3) 
Juf Tjitske wordt op donderdag vervangen door juf Paulien 
Juf Tjitske heeft nog recht op ouderschapsverlof en heeft dit vanaf donderdag 23 februari 1 dag per week 
opgenomen. Tot de zomervakantie wordt ze vervangen door juf Paulien Brons. We wensen juf Paulien van 
harte welkom bij ons op school. 
______________________________________________________________________ 
Vanuit unit Savanne (groepen 4 en 5) 
Juf Danielle op dinsdag in groep 4B 
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van juf Greetje. Vanaf morgen staat juf Danielle elke dinsdag 
voor groep 4B.  
Ondanks dat je al geregeld op onze school wordt ingezet bij deze een heel hartelijk welkom gewenst. 
______________________________________________________________________ 
Vanuit unit Jungle (groepen 6, 7 en 8) 
Invulling vrijdag groep 7A 
Helaas is het nog steeds niet gelukt om een invaller te krijgen voor groep 7A. Zolang deze (al dan niet tijdelijk) 
gevonden wordt, staat meester Han-Rogier op vrijdag voor deze groep. 
 
VO-gesprekken 
Voor de voorjaarsvakantie hebben de VO-gesprekken plaatsgevonden. Tijdens het gesprek wordt in de 
driehoek ouder – kind – school besproken en bepaald waar ieder kind de best mogelijke doorstart kan maken 
na de basisschool. 
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Film groep 8 
We hebben weer een succesvolle crowdfundingactie achter de 
rug; iedereen die heeft bijgedragen tot dit succes willen we dan 
als eerste ook hartelijk danken.  
Vrijdag 31 maart is de eerste dag van in totaal twee draaidagen 
(de tweede draaidag vindt plaats op vrijdag 14 april). 
 
De 12e film in successie! 
Wilt u de campagne bekijken? Ga dan naar Voordekunst.nl en 
zoek op Westerschool. 
______________________________________________________________________ 
Vanuit de ouderraad 
Geen nieuws vanuit de ouderraad 
______________________________________________________________________ 
Vanuit psz -BSO Kids First 
Opening BSO - Westerschool 
Vrijdag 24 februari vond de opening plaats van de BSO-Westerschool – Kids First. 
Niemand minder dan Hugo, leerling odab Westerschool, nam met een spectaculaire sprong door de ‘deur’ de 
opening voor zijn rekening, waarna ouders én kinderen werden uitgenodigd om een kijkje binnen te nemen. 
Dat gezondheid een belangrijke rol speelt werd al snel duidelijk aan de grote tafel waar de kinderen zich 
tegoed deden aan gezonde lekkernijen. 
Hugo is naarstig op zoek naar vriendjes en vriendinnetje.  
Wilt u meer informatie en/of uw kind opgeven voor BSO-
Westerschool Kids First? 
Ga dan snel naar de site van Kids First! 
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Onderbouw 
 
Thema 7: ‘De groep is tegen 
pesten’ 
 
Wat gaan we doen? 
 
De komende periode doen we verschillende 
oefeningen waarbij jullie kinderen zich 
verplaatsen in iemand die gepest wordt (hoe 
voelt iemand zich die gepest wordt?). 
Vervolgens koppelen we dit terug aan een fijne 
groep. In de vorige thema’s wilden we zorgen 
voor een fijne groep en in een fijne groep hoort 
geen pesten thuis. Samen zijn we tegen pesten! 
 
 
Wat gaan we leren? 
 
Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen 
het volgende geleerd .  
Ze… 
… kunnen zich voorstellen hoe het voelt om 
    gepest te worden; 
… kunnen laten zien hoe zij zelf over pesten 
   denken; 
…  leren de standpunten van hun klasgenoten 
    over pesten; 
…begrijpen dat anderen soms hulp nodig  
    hebben 

 
KiVa thuis 
 
Zing samen met jouw kind(eren) het volgende 
liedje: ‘Er zat een klein kaboutertje 
(zigeunermeisje) te huilen op een steen’.  
Bespreek vervolgens de volgende vragen: Waar 
gaat het liedje over? Waarom is het 
kaboutertje verdrietig? Het kaboutertje wordt 
ook weer vrolijk, hoe is dat gekomen? 

 

Bovenbouw 
 
Thema 7: ‘Pesten en de groep’  
 

 
Wat gaan we doen? 
 
Hoewel de meeste kinderen negatief denken over 
pesten, doet lang niet iedereen er iets tegen. Juist dit 
‘niets doen’ houdt het pesten in stand. Tijdens dit 
thema worden jullie kinderen zich hier bewust van. 
Ze leren hoe een groepscultuur eruit ziet en welke 
rollen er voorkomen in pestsituaties: pester, 
slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en 
buitenstaander. Door middel van filmpjes en 
gesprekken leren ze deze rollen in verschillende 
situaties te herkennen. 
 

Wat gaan we leren? 
 

Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het 
volgende geleerd . Ze… 
 
… kunnen verwoorden hoe zij zelf over pesten 
   denken; 
… leren de standpunten van klasgenoten met  
    betrekking tot pesten kennen; 
… weten dat mensen niet altijd  in overeenstemming 
    met hun mening handelen; 
… herkennen pestgedrag; 
… weten dat iedereen een rol speelt bij pesten; 
… herkennen de zes rollen bij pesten; 
… weten dat pesten met een machtspositie in de  
    groep te maken heeft; 
… denken na over waarom iemand pest; 
… leren een groepscultuur doorzien: er zijn  
   verschillende soorten rollen; 
… leren reflecteren op eigen handelen: waarom heb  
    je je gedragen zoals je je hebt gedragen?; 
… kunnen tegen een pester en iemand die vervelend  
    doet “stop” zeggen.  
 

KiVa thuis 
Laat jouw kind(eren) een tekening maken van de 
verschillende rollen in een pestsituatie. Kijk 
vervolgens of je de rollen in de tekening kunt 
herkennen. Wat zijn de kenmerken van een pester, 
slachtoffer, assistent, versterker, verdediger en 
buitenstaander? Laat jouw kind(eren) dit uitleggen! 


