
 

Nieuwsbrief  

01 september 2021 

Agenda 

 

Wo 1     Vrij 17   

Do 2     Za 18   

Vrij 3 

Groep 1-2-3 workshop 

bibliotheek   Zo 19   

Za 4     Ma 20   

Zo 5     Di 21 NIO groep 8 

Ma 6 

Eerste muziekles 

19.00 uur MR   Wo 22 19.45 uur ouderklankbordgroep 

Di 7     Do 23   

Wo 8 Opa en oma gymles!   Vrij 24  Podiumoptreden groep 8 

Do 9     Za 25   

Vrij 10     Zo 26   

Za 11     Ma 27   

Zo 12     Di 28   

Ma 13 

Infomiddag/- avond groep 4 en 

groep 5/6.   Wo 29   

Di 14    Do 30   

Wo 15 

Infomiddag/- avond groep 1/2 

en groep 6/7         

Do 16 

Infomiddag/- avond groep 2/3 

en groep 8.         

 
 



Nieuws uit de school 

Beste ouders, 

We zijn weer begonnen! 

Na een heerlijke vakantie is het schoolleven weer gestart. 

Gisteren heeft u de jaarplanning ontvangen met daarin de belangrijke data voor volgend schooljaar. 

In deze nieuwsbrief vindt u nog even het overzicht van de studiedagen. 

 

We weten nog niet in hoeverre ouders welkom zijn bij de podiumoptredens. We zijn echter al heel 

blij dat de andere kinderen van de school weer mogen kijken naar het optreden!  Mochten ouders 

nog niet aanwezig kunnen zijn, dan zal de leerkracht ervoor zorgen dat u toch mee kunt genieten van 

het optreden van uw kind door een filmpje of foto’s met u te delen. 

 

Coronazaken 

 

Door de coronamaatregelen is het lastig om groepen ouders op school te ontvangen. We hebben 

daarom voor een aantal activiteiten oplossingen gezocht waarbij kleine groepen ouders tegelijk op 

school aanwezig zijn. 

 

Infoavond 

 

Jaarlijks organiseren we aan het begin van het schooljaar een informatieavond. Het ene jaar worden 

ouders door hun eigen kind rondgeleid in de klas en vertelt uw kind over het reilen en zeilen in de 

groep. Het volgende jaar verzorgt de leerkracht deze avond. Afgelopen jaar hebben de kinderen een 

filmpje gemaakt dat met de ouders gedeeld is. In het huidige schooljaar leiden kinderen hun ouders 

weer rond. Om ervoor te zorgen dat er niet te veel ouders tegelijk in school aanwezig zijn, ontvangen 

we ouders en kinderen op verschillende avonden in verschillende tijdvakken op school. 

U bent als gezin welkom in de klas van het kind. 

 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

Maandag 13 september:  groep 4 en 5/6  

Woensdag 15 september: groep 1/2 en 6/7 

Donderdag 16 september: groep 2/3 en 8 

 

Vanaf vrijdag a.s. kunt u zich inschrijven in een tijdvak. Juf Laura legt in een onderstaand bericht uit 

hoe dit in zijn werk gaat. Donderdag 9 september sluit de inschrijvingstermijn. 

In principe kunt u ongeveer 15-20 minuten met uw kind in de klas rondkijken. Wilt u a.u.b. buiten 

wachten tot de leerkracht uw groep binnen roept? 

We verwachten dat u tijdens uw bezoek op school 1.5 meter afstand houdt van andere volwassenen.  

 

Startgesprekken 

 

Aan het begin van het schooljaar voeren we altijd startgesprekken met u. Dit jaar wordt u in de 

periode vanaf nu tot de herfstvakantie uitgenodigd door de leerkracht van uw kind voor dit 

startgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er kennisgemaakt en vooruitgekeken naar het nieuwe 

schooljaar.  Dit startgesprek maakt deel uit van de gesprekkencyclus bij ons op De WestWijzer en we 



willen graag alle ouders spreken. In principe worden de gesprekken op school gevoerd. Mocht u 

echter een voorkeur hebben voor een digitaal gesprek dan is dit ook mogelijk. 

U ontvangt voorafgaand aan het gesprek een gespreksformulier dat u in kunt vullen als voorbereiding 

op het gesprek. Daar waar u tijdens de gesprekken  rondom de rapporten informatie ontvangt van de 

leerkracht is het bij het startgesprek omgedraaid. We willen graag informatie van u ontvangen over 

uw kind. 

 

Ventilatie 

 

In de media heeft u veel kunnen lezen over de ventilatie in de scholen. De WestWijzer heeft geen 

ventilatiesysteem. We ventileren door de ramen en deuren veel open te zetten. Het kan dus zo zijn 

dat uw kind aangeeft dat het koud is in school. Zou u dan een extra vestje of trui mee willen geven? 

Om de luchtkwaliteit te monitoren is er in iedere klas een CO2-meter aanwezig. 

 

Trakteren 

 

De kinderen mogen vanaf dit schooljaar weer 'normaal' trakteren en de klassen rond. Dit houdt in 

dat de kinderen niet verplicht zijn voorverpakte traktaties mee te nemen, maar dat u vrij bent hier 

een keuze in te maken. Ook mogen de kinderen weer de klassen langs om op hun kaart te laten 

schrijven. 

 

Opa en oma Gymles 

 

Juf Linda verzorgt op woensdag 8 september een opa en oma gymles. Verderop in deze nieuwsbrief 
vindt u hier informatie over. 

 

Ouderklankbordgoep 

 

Uit de eerste ouderavond van De WestWijzer in maart 2017 is een ouderklankbordgroep 

voortgekomen. 

Deze groep bestaat uit een groep enthousiaste ouders die een bijdrage willen leveren aan de 

opbouw van onze school. Een groep die mee wil denken met het team over het vormgeven van 

allerlei zaken op De WestWijzer.  De groep komt vier of vijf keer per jaar bijeen.  

Mocht u willen aanschuiven bij deze klankbordgroep, laat dit dan weten via directie@dewestwijzer.nl 

 

Actueel houden van gegevens. 

Omdat we de gegevens in ons administratiesysteem actueel willen houden krijgt uw kind  een brief 

mee waarin we u verzoeken uw huidige gegevens in te vullen, zoals telefoonnummer, email adres, 

noodnummers enz. U krijgt hiertoe één brief per gezin.  

De kinderen die net op school zijn krijgen geen brief mee omdat we verwachten dat de gegevens op 

het inschrijfformulier nog accuraat zijn. Wilt u het ingevulde formulier zo snel mogelijk weer aan uw 

kind mee terug geven?   

Typecursus 

We zijn aan het onderzoeken of we vanuit school een typecursus voor de kinderen van groep 6 t/m 8 

aan kunnen bieden. De school zal een schoollicentie kopen en u kunt dan als ouder, tegen een kleine 
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eigen bijdrage, uw kind mee laten doen aan de cursus. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis de 

lessen volgen. Op school wordt hier geen tijd voor vrijgemaakt. U ontvangt zo snel mogelijk verdere 

informatie over deze cursus. 

Studiedagen 2021-2022 

Er zijn dit jaar een aantal studiedagen en studiemiddagen. Op verzoek van ouders hebben we deze 

dagen zo veel mogelijk over alle dagen van de week verspreid.  

Studiemiddagen: kinderen gaan om 12.30 uur uit  

Maandag 11 oktober 2021 

Woensdag 3 november 2021 

Vrijdag 18 februari 2022 

Woensdag 23 maart 2022 

 

Studiedagen: de kinderen zijn de hele dag vrij 

Donderdag 16 december 2021 

Dinsdag 7 juni 2022 

Woensdag 8 juni 2022 

Maandag 4 juli 2022 

  

Extra vrije middag voor een vakantie: de kinderen gaan om 12.00 uur uit 

Vrijdag 24 december 2021 

Vrijdag 15 juli 2022 

Het team is voortvarend begonnen met ‘studeren’. Gisteren was de eerste scholingsmiddag over de 

vernieuwde methode De Vreedzame School. Komende week is er een implementatietraining over de 

nieuwe rekenmethode Getal in Ruimte Junior. 

Verderop in deze nieuwsbrief staat informatie over het eerste lesblok van De Vreedzame School “We 

horen bij elkaar”. 

Marianne Miedema 

Directeur De WestWijzer 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Jarigen september 
 

2-9    Stan 
3-9    James 
4-9    Sara 
6-9    Ryan 
8-9    Stephan 
          Emma 
9-9    Teun 
10-9  Rinke 
          Suzanne 
13 -9 Brady 
17-9  Cas 
18-9  Olivier 
21-9  Juna 
23-9  Anna 
          Sarah 
25-9  Penn 
29-9  Wess 
          Jaimy 
30-9  Quinty 

 

 

ICT nieuws 

Parro 

 

Inschrijven informatiemiddag/-avond 

 

Op maandag 13 (groep 4 en groep 5/6), woensdag 15 (groep 1/2 en groep 6/7) en 

donderdag 16 september (groep 2/3 en groep 8) zullen de informatie 

avonden/middagen plaats vinden in alle groepen. Voor deze informatieavonden kunt u 

zich inschrijven via Parro via de agenda. Elk tijdstip kunnen er drie ouders zich 

inschrijven, zodat er elke 20 minuten maximaal 3 ouderparen aanwezig zijn.  

 

Hoe moet u zich inschrijven:  

1. Ga naar Parro en klik op agenda 

2. Klik op de juiste dag en tijd die u graag wilt bezoeken. 

3. Onder benodigdheden staat ouder. 

4. Achter ouder staat een handje en daarnaast kunt u aangeven of u komt door 1 

aan te geven. U hoeft NIET aan te geven of u met 2 ouders komt. Want de 

tijd zit vol als er drie mensen zich hebben aangemeld op dit tijdsstip.  

 

https://www.fleurtiek.nl/ballon-happy-birthday-standaard.html


Voor de startgesprekken kunt u zich ook inschrijven via Parro. U ontvangt via de 

leerkracht van de eigen groep hierover meer informatie. 

 

Gebruik Parro-agenda 

 

Vanaf deze of volgende week gaan we de agenda van Parro nog meer gebruiken. 

We gaan proberen de kalender hierin plaatsen, dus alle belangrijke data zoals 

vakanties, studiedagen, feestdagen, toetsweken etc. Als u het prettig vindt kunt u 

deze kalender ook nog koppelen aan uw eigen kalender. Dit kan tot nu toe alleen 

nog maar bij Android toestellen. Hoe u dit kunt synchroniseren staat uitgelegd in dit 

artikel: Agenda synchroniseren met je eigen agenda – Parro Support 

Nieuwe laptops 

Vanaf dit schooljaar hebben wij een laptopkar 

met 24 laptops. Hier zijn wij erg blij mee! De 

kinderen uit groep 4 t/m 8 krijgen een aantal 

weken individueel een laptop tot hun 

beschikking. In dit eerste jaar zullen de 

leerkrachten samen met de kinderen ontdekken 

waar de laptops het beste voor ingezet 

kunnen worden. Ieder kind krijgt een set 

oortjes. Deze worden maar één keer 

verstrekt. Mochten de oortjes kwijt raken of 

beschadigd raken dan verwachten we dat 

ouders deze vervangen. 

 

 

Communicatie 

Communicatie is zeer belangrijk. Sinds dit schooljaar willen wij Parro nog meer gaan 

inzetten als communicatiemiddel. Hieronder kunt u lezen wat wij via Parro doen en 

wat er nog via de mail wordt gedaan. 

 

Mail Parro 

Communicatie met de IB’er, denk aan 

uitnodigingen OT.  

Communicatie met de eigen leerkracht 

en mededelingen vanuit de klas 

Grote bestanden of grote stukken 

tekst vanuit de klas of vanuit directie 

Ziekmeldingen/tandarts/huisarts 

afspraken via parro voor 8.10 uur. 

Afspraken die de ochtend zelf nog 

worden gemaakt, mogen ook telefonisch 

worden doorgegeven. 

 Hulp vragen voor sportdagen, excursies 

etc.  

Inschrijven gesprekken 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360011816180


Nieuwsbrieven en andere informatie 

vanuit de directie 

Informatie over sportactiviteiten na 

schooltijd (toernooien) 

 

 

Mochten er vragen zijn, kunt u mailen naar ict@dewestwijzer.nl 

 

Groeten, Laura    

De Vreedzame School     

 
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken 

aan een positiefwerkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht 

en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk 

houden van de klas. 

 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er 

bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.  

Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking 

over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er 

bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking 

over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect 

moet hebben voor de mening van anderen.  
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Opa en oma gymles 
  
Samen bewegen betekent: samen plezier maken! 
Met deze gedachten organiseren Woudia, DTS, Westvolver, GVSSS, Degoschalm en Team 
Sportservice op 15, 22, 29 september en 6 oktober sportieve woensdagmiddagen aan voor jeugd en 
ouderen. 
  
Als promotie voor deze sportieve middagen beleven de leerlingen van groep 3 t/m 8 een unieke 
gymles op woensdag 8 september. Elke leerling mag een opa/oma uitnodigen om deel te nemen aan 
zijn/haar gymles. Er wordt samen bewogen en van elkaar geleerd. Kan of lukt het niet om te sporten 
met opa of oma? Dan kun je ook altijd iemand anders meevragen. 
  
Informatie voor de genodigden: 
-Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom. 
-Kijk op welk tijdstip uw kleinkind gymt en zorg ervoor dat u dan aanwezig bent bij de ingang van 
Woudia, Vierkant 7 in Westwoud 
-Trek van te voren sportieve kleren en sportschoenen aan. Er worden spelletjes op het gras gedaan. 
-U bepaalt zelf waaraan u mee kunt doen. U bent niks verplicht. Enthousiasmeren is ook al heel erg 
leuk! Deelname is op eigen risico. 
-Bij slecht weer wordt het initiatief mogelijk afgelast. Uw kleinkind krijgt hier dinsdagochtend bericht 
over. 
  
Het gymrooster is als volgt: 
08:30 – 09:15 groep 3/4 
09:15-10:00 groep 5/6   
10:00-10:45 groep 6/7 
10:45 – 11:30 groep 8 
  
Bericht voor de leerlingen: 
-De gymles wordt gegeven bij VV Woudia. Trek sportieve kleding en schoenen aan. 

Na de les is er meer duidelijk over het project `jong en oud samen bewegen.` 
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Juf Linda: lvandenberg@teamsportservice.nl 

Jong en oud samen in beweging is ontstaan vanuit het sportakkoord `Drechterland beweegt`. 
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Nieuws van buiten de school 

Geachte heer / mevrouw,      
  
Zoals in een nieuwsbrief dit voorjaar is toegelicht, kiest het samenwerkingsverband voor 
passend onderwijs West-Friesland voor een andere aanpak bij het maken van 
het nieuwe ondersteuningsplan voor 2022-2026. Wij streven naar een proces waarbij alle 
inhoudelijk betrokkenen - scholen, ouders, gemeenten, zorgaanbieders, 
etc. - meedenken én mee besluiten over hoe wij in de komende jaren samen aan passend 
onderwijs werken.  
  
U leest meer over dit proces in de flyer die als bijlage aan deze mail is toegevoegd. Ook 
nodigen wij u van harte uit mee te doen!  
  
Alle betrokkenen worden voorbereid op deelname aan de planbijeenkomst op 9 november 
a.s. Voor diverse gremia gebeurt dit in een vergadering (OPR, POR, ALV, kennisplatform, 
OCO, consulentenoverleg), 
voor alle andere betrokkenen en geïnteresseerden worden in de komende tijd tal van 
voorbereidende online bijeenkomsten georganiseerd. 
U kunt zich hiervoor opgeven via deze link: https://nivaso.wufoo.com/forms/aanmelden-
digitale-voorbereidende-bijeenkomsten/. 
  
In een voorbereidende bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het proces, de inhoud 
en vormgeving van de planbijeenkomst op 9 november en worden aan u enkele vragen 
gesteld die helpen in de voorbereiding 
van deze dag. Belangrijk om te weten is dat u alleen mee kunt doen aan de planbijeenkomst 
als u een voorbereidende bijeenkomst hebt bijgewoond.  
  
Tot slot: kent u andere mensen die (mogelijk) geïnteresseerd zijn mee te denken over de 
toekomst van passend onderwijs in de regio West- Friesland, schroom niet deze mail door te 
sturen.  
  
Graag tot ziens!  
  
Met vriendelijke groet,  
 
Anna Lont-Zuidema  
Projectleider passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen West-Friesland  
T 0229 – 572633 / M 06 58 88 80 18 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/ed7fdafddd8b/samen-maken-wij-het-ondersteuningsplan-2022-2026?e=08cd5d7801
https://nivaso.wufoo.com/forms/aanmelden-digitale-voorbereidende-bijeenkomsten/
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