
 

Nieuwsbrief  

02 december 2022 

Agenda 

 

  

Do 1     Za 17   

Vrij 2     Zo 18   

Za 3     Ma 19   

Zo 4 

  

    Di 20   

Ma 5 

Sinterklaasfeest op De 

WestWijzer.   Wo 21   

Di 6     Do 22 

Kerstviering op school 

Podiumoptreden groep 1/2A 

  

Wo 7     Vrij 23 12.00 uur start vakantie 

Do 8     Za 24 Kerstvakantie 

Vrij 9 

Podiumoptreden groep 7/8 

Studiemiddag leerkrachten 

kleuters 

Groep 1/2A + 1/2B vanaf 

12.00 uur vrij   Zo 25 1e Kerstdag   

Za 10     Ma 26 2e Kerstdag 

Zo 11     Di 27   

Ma 12 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

Kijkje-in-de-klas week   Wo 28   

Di 13 19.00 uur MR   Do 29   

Wo 14     Vrij 30   

Do 15     Za 31 Oudejaarsdag 

Vrij 16           

 



Nieuws uit de school 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De feestmaand december is gestart. Vorige week is de school in Sinterklaassfeer gebracht 

door ouders. Het ziet er heel gezellig uit! De Rommelpiet heeft deze week de school bezocht. 

In de aula en verschillende klassen was het een grote bende! Ook hebben de kinderen hun 

schoen gezet. De Oudervereniging is samen met het team druk bezig met het organiseren 

van het feest op school. 

Daarnaast wordt er nagedacht over de invulling van het Kerstfeest. Via Parro ontvangt u 

verdere informatie. 

MFA Westwoud 

Voorlopig is er nog geen nieuws over de bouw van de MFA Westwoud. De 

aanbestedingsfase is nog bezig.  

Wel zijn we met het team ons aan het oriënteren op nieuw meubilair. Bij de start van De 

WestWijzer is het meubilair van beide moederscholen gebruikt om de school in te richten. 

Dit resulteerde in een wirwar van tafeltjes, stoeltjes en andere meubilair.  

Graag willen we meer eenheid. Vrijdag 9 december gaat een kleine delegatie van het team 

naar een meubelshowroom. Maandag 12 december hebben alle kinderen vrij en gaan alle 

leerkrachten op ‘schoolreisje’ naar een andere schoolmeubelleverancier. We hebben er veel 

zin in! 

Tijdens deze bezoeken kijken we niet alleen naar tafeltjes en stoeltjes voor de leerlingen. 

Ook kijken we naar inrichtingsmogelijkheden voor de bibliotheek, de leerpleinen, de 

teamkamer, de ruimtes voor IB/administratie/directie en andere ruimtes. 

Ouderklankbordgroep 
 
Er zijn dit schooljaar al twee ouderklankbordgroepbijeenkomsten geweest. De eerste 
bijeenkomst hebben we gesproken over de visie van ouders op ouderbetrokkenheid in de 
school. De klankbordgroepleden gaven aan dat het onderwijskundige deel geheel bij de 
school ligt. De betrokkenheid moet wat hun betreft gezocht worden in ouderparticipatie bij 
activiteiten in de school. 
 
Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we ons gebogen over het tevredenheidsonderzoek 
dat iedere twee jaar uitgezet wordt onder ouders. Welke vragen moeten daarin verwerkt 
worden? Onderwerpen die volgens de klankbordgroepleden aan de orde zouden moeten 
komen zijn: 

- Veiligheid/welbevinden. 
- Communicatie ouders-school, ouders-leerkracht, leerkracht-kind. 
- Onderwijs en activiteiten. 

 
In februari-maart 2023 zal het tevredenheidsonderzoek onder ouders uitgezet worden. 
 



In 2023 komt de ouderklankbordgroep nog een aantal keer bij elkaar. Het onderwerp dat 
besproken wordt hangt af van wat er op dat moment leeft in de school. Mocht u aan willen 
sluiten bij de ouderklankbordgroep dan kunt u een mail sturen naar 
directie@dewestwijzer.nl 
 
Dans 
 
Heeft u ook zo genoten van de optredens van de kinderen? Juf Hannah heeft met veel 
enthousiasme acht weken met de kinderen gedanst. Tijdens het optreden van de 
verschillende groepen heeft u kunnen zien dat ze dat enthousiasme goed heeft overgebracht 
op de leerlingen! We waren erg blij dat de opkomst van ouders en opa’s en oma’s zo groot 
was. Het is lang geleden dat we iets konden organiseren voor een grote groep mensen! 
 
Bereikbaarheid school en leerkrachten 
 
U kunt een ziekmelding of andere berichten telefonisch of via de Parro-app doorgeven. Wilt 
u er rekening mee houden dat de leerkrachten de berichtjes tijdens lestijd niet zullen lezen? 
’s Morgens wordt er vanaf 8.20 uur niet meer op de app gekeken.   
 
Nieuw spelmateriaal schoolplein 
 
Samen met juf Linda van sportservice hebben we bij de gemeente in het kader van het 
sportakkoord een subsidie aangevraagd voor het opleiden van kinderen als speelpleincoach 
en nieuw buitenspeelmateriaal. 
Ik ben blij te kunnen melden dat de subsidie is toegekend. Juf Linda zal een aantal groep 7 
leerlingen als speelpleincoach opleiden. Deze kinderen kunnen tijdens de pauzes andere 
kinderen activeren en enthousiasmeren door een spel aan te bieden. Daarnaast gaat juf 
Linda in de groepen onderzoeken welk buitenspeelmateriaal er aangeschaft zou moeten 
worden. 
 
Marianne Miedema  

Directeur De WestWijzer 

 
 
 
 
Jarigen december 
 
04-12 Carmen 
06-12 Sofie  
09-12 Elyn 
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10-12 Melle 
12-12 Myla  
13-12 Esmee  
19-12 Noud 
20-12 Mila  
           Sep 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws van buiten de school 

Sport en recreatie, kunst en cultuur 

Is uw kind lid van een sportvereniging? Of heeft hij of zij muziekles? Via het kindpakket kunt u 
jaarlijks een bedrag krijgen om deze kosten te betalen. Dat geldt niet alleen voor de contributie, 
maar bijvoorbeeld ook voor de sportkleding. Het Kindpakket is er voor inwoners met een inkomen 
tot 120% van de bijstandsnorm en kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De jaarlijkse 
tegemoetkoming bedraagt: 

-€10 - € 100,- voor kinderen op de basisschool 
-€ 150,- voor kinderen op het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs 
-€ 200,- extra als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. 

Zwemdiploma A 

Via het kindpakket kunt u een eenmalige extra bijdrage krijgen voor de kosten van zwemlessen 
voordiploma A. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 200,-. Het kindpakket vraagt u aan bij de 
gemeente. U kunt via de gemeentewebsite: www.drechterland.nl een aanvraag doen of bij de 
gemeente vragen om het aanvraagformulier. 

Gr. Juf Linda ( gymjuf) 
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