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Agenda 

 

Di 1     Wo 16 19.30 uur OV vergadering 

Wo 2     Do 17   

Do 3 

Infoavond over het Voorgezet 

Onderwijs voor ouders groep 8 

in het Reigersnest in 

Hoogkarspel    Vrij 18  

Vrij 4  Podiumoptreden groep 1/2B   Za 19   

Za 5     Zo 20   

Zo 6     Ma 21 Kijkje-in-de-klas week 

Ma 7     Di 22   

Di 8    Wo 23 

19.45 uur  

Ouderklankbordgroep 

Wo 9 

Studiemiddag. Alle kinderen om 

12.00 uur uit.   Do 24 

Studiemiddag kleuters 

Groep 1/2A + 1/2B vanaf 12.00 

uur vrij 

Do 10     Vrij 25 Podiumoptreden groep 4/5 

Vrij 11 Sint-Maarten   Za 26   

Za 12     Zo 27   

Zo 13     Ma 28   

Ma 14     Di 29   

Di 15     Wo 30   

 
 



Nieuws uit de school 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

We beginnen met een verdrietig bericht. U heeft het waarschijnlijk allemaal wel meegekregen.  

Onze oud-leerling Dani is overleden. We wensen zijn familie, vrienden en naasten veel sterkte bij het 

verwerken van dit onvoorstelbare verlies.  

Dinsdag 8 november zijn (oud) leerlingen en (oud) ouders tussen 15.30 – 17.00 uur welkom in de 

school om elkaar tijdens een informele bijeenkomst te ontmoeten. Dinsdag zal ook het 

condoleanceboek, dat de komende dagen in de Schalm ligt, op school aanwezig zijn zodat mensen 

die dat willen daar iets in kunnen schrijven. 

We hebben gemerkt dat de huidige groep 8 leerlingen het heel spannend vinden om naar het VO te 

gaan. In overleg met de burgemeester komt de wijkagent donderdag a.s. in groep 8 om met hen 

hierover te praten. 

Wereldreis juf Laura. 

Vrijdagmiddag hebben we juf Laura uitgezwaaid. Zij gaat zes maanden op wereldreis. Verderop in 

deze nieuwsbrief schrijft zij zelf hoe we haar kunnen volgen tijdens haar droomreis! 

Warme kleding 

Ook op school hebben we, net als u thuis, te maken met stijgende energieprijzen. Vooralsnog 

worden die niet gecompenseerd door de overheid. We zullen dus ook op school proberen ons 

energieverbruik te verkleinen. De thermostaat zal wat lager ingesteld worden en de verwarming zal 

eerder op de dag terugschakelen. Geef uw kind daarom een extra vestje of trui mee. Extra laagjes 

schijnen goed te werken! 

Brandoefening 

Donderdag 22 september hebben we de halfjaarlijkse brandoefening gehouden. Daar waar vorige 

keer het alarm slecht hoorbaar was voor alle groepen is er nu geëxperimenteerd met een lucht-

toeter. Deze was veel beter hoorbaar! Na iedere oefening evalueren we wat er beter kan. In het 

voorjaar zullen we opnieuw een brandoefening houden. 

De studiemiddag van woensdag 9 november is voor de leerkrachten de BHV herhalingscursus. Naast 

brand wordt daar ook aandacht besteed aan EHBO zaken. Bijna alle medewerkers hebben de 

basiscursus gedaan en gaan nu op herhaling. 

Bag2School 

Woensdag 12 oktober zijn de kledingzakken door Bag2School opgehaald. 

Er is 278 kilo kleding ingezameld ter waarde van €83,40 

Dit bedrag reserveren we ook weer voor de aankleding van het nieuwe gebouw. Heel erg bedankt 

allemaal! 

MFA Westwoud 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven is de aanbestedingsprocedure gestart. Deze duurt 

ongeveer tot begin 2023.  



Met het team hebben we ons gebogen over de inrichting van de leerpleinen/aula. Juf Marcella volgt 

een middenmanagement opleiding voor het onderwijs een heeft dit als afstudeerproject gekozen. 

O.l.v. Marcella hebben we in kaart gebracht wat het doel is van een leerplein. Is het een stilte plek 

om zelfstandig te kunnen werken of kun je er juist volop spelen? En wat betekent dit dan voor de 

inrichting? 

Ook de kinderen hebben nagedacht over de inrichting van het leerplein:  

- Ruimte voor een schoolkat, met kattenbak en een knutselruimte waar spullen gemaakt 

kunnen worden om te verkopen zodat van dat geld het voer gekocht kan worden. 

- Zitzakken, fietsstoelen, schommelstoelen. 

- Speelkleed voor lego/knex en andere bouwmaterialen. Een watertafel 

- Een kleurrijke ruimte, niet alleen zwart-wit 

- Plekken om zelfstandig te werken. 

- Een chill hoek, een telefoonhoek waar je met je telefoontje even kan chillen, een tafel waar 

je niet hoeft te werken. Een plekje waar je tot rust kunt komen. 

- Plek waar je snacks kunt krijgen, of je waterfles kan vullen. Een plekje waar je kunt lunchen. 

- Ruimte voor de computers/laptops 

- Op het leerplein een informatie-bieb waar alleen leerzame boeken staan. Een ‘gewone’ bieb. 

- Een podium 

- Een stilte ruimte. Een muziekkamer. 

- Veel planten, een fontein. 

Genoeg prachtige ideeën dus! 

Vernielingen op het schoolplein 

In de extra nieuwsbrief voor de vakantie heb ik u op de hoogte gebracht van de vernielingen op het 

schoolplein. Meteen na het bericht waren er al een aantal ouders die hulp aanboden. Zo is het hek 

alweer gemaakt. Dank hiervoor! 

Het lijkt erop dat de vernieling van de basketbalpaal op een vrijdagavond voorafgaand aan de 

verkenners heeft plaatsgevonden. Ruim voor aanvang van de verkenners, als de leiding er nog niet is, 

zijn er al kinderen aanwezig. Blijkbaar is op zo’n moment de paal gesloopt.  

Na de aangifte heeft de politie extra gepatrouilleerd rond de school. 

De leiding van de verkenners zal ervoor zorgen dat de paal opgeruimd wordt. Is er misschien een 

ouder die wat beton over heeft en dit in het gat wil storten waar de paal gestaan heeft? 

 

Marianne Miedema 

Directeur De WestWijzer 

 

 
 
 

 
 
 
 



Jarigen november 
 
04-11   Iris 
05-11  Adleisha 
13-11  Jazzley 
            Tames 
15-11  Fender 
21-11   Riley 
             Carmen O 
             Siem 
23-11   Arie 
 

 

 

Hallo allemaal, 
 
Jaaa het is zover mijn wereldreis is van start gegaan! Afgelopen vrijdag heb ik mijn laatste werkdag 
gehad en werd ik flink verrast, wat super leuk zeg:)  
Op zaterdag ben ik naar Lima, Peru gevlogen: de eerste bestemming. 
Vind je het leuk om mijn verhalen te volgen dan kan dat via onderstaande link: 
https://www.polarsteps.com/LauraStolwijk2/5954058-wereldreis?s=e553a3de-3a73-4d36-96a7-
b64619b048d3 
 

Ik zie jullie allemaal weer na de meivakantie👋😃 
 
Groetjes, Laura 

 

Vreedzame School 

Vorig schooljaar is er een “commissie Vreedzame 

School” opgesteld. De commissie bestaat uit 16 

kinderen. Twee kinderen uit iedere groep zitten 

als vertegenwoordigers in de commissie. Eens in 

de zoveel tijd komen ze samen en overleggen 

dan, geven hun mening over verschillende zaken 

en bedenken dingen voor de school. Het eerste 

waar ze aan gewerkt hebben is het maken van de 

grondwet. 

Tijdens een studiedag hebben de leerkrachten 

bedacht wat zij belangrijke waarden vinden. Hoe 

gedragen wij ons op school? De commissie 

Vreedzame School mocht vertellen wat zij belangrijk vinden. Daarna is er gekeken of er 

overeenkomsten waren. Die waren er! De kinderen hebben de zinnen van de leerkrachten in eigen 

woorden gezet. Daarna hebben het team er weer naar gekeken en uiteindelijk 4 zinnen gemaakt. 

Presentatie grondwet door de commissie Vreedzame School 

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


De grondwet betekent dus eigenlijk: Zó doen wij het hier op De WestWijzer. Iedereen houdt zich 

daaraan: de kinderen, maar ook de leerkrachten en de ouders. Je mag elkaar hierop aanspreken.  

De commissie Vreedzame School heeft bedacht dat het niet handig is om de grondwet op te 

schrijven en op te hangen, omdat (nog) niet iedereen kan lezen. Daarom bedachten zij hoe deze 

grondwet kan worden uitbeeld. Hier zijn foto’s van gemaakt door Sanne van de OV. Sanne: bedankt! 

De foto’s zijn maandag 24 oktober 2022 gepresenteerd aan de hele school. Helaas konden de ouders 

er door de weersomstandigheden niet bij zijn. De grote foto’s komen in de hal bij de deur. Zodat bij 

binnenkomst direct te zien is welk gedrag wij in de school van iedereen verwachten. Daarnaast  heeft 

iedere klas een kleine versie gekregen om in de klas op te hangen.  

1:  2:

3:  4:  

Foto 1: Wij helpen elkaar, wij staan klaar voor elkaar.  
Samen leren, samen werken, samen spelen, samen plezier 

maken.  
Foto 2: Je behandelt elkaar met respect. Iedereen mag 

zichzelf zijn.   
Foto 3: We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor deze 

school.  
Foto 4: Houd rekening met elkaar en zorg dat iedereen zich 

veilig voelt op school. 

 



Nieuws van buiten de school 

 

 

 


