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Informatiekalender nieuwe schooljaar
De kalender voor het schooljaar 2020-2021 staat in de SchoolAPP en op de website van de
school. In de kalender vindt u alle belangrijke data die op dit moment bij ons bekend zijn.
Mochten er in de loop van het schooljaar toevoegingen zijn, bijvoorbeeld activiteiten voor
de leerlingen, dan zullen we deze activiteiten toevoegen en vermelden in de nieuwsbrief
en via de SchoolAPP.
SchoolAPP
Voor de zomervakantie hebben we alle kinderen overgezet in de nieuwe groepen. Wilt u in
de SchoolAPP controleren of uw kind aan de juiste groep is toegevoegd? Mocht er iets niet
kloppen, dan kunt u dit doorgeven aan lsnel@obsdewoert.nl.
Vakantielezen – inleveren
Voor de zomervakantie hebben de kinderen in de huidige
groepen 4 en 5 allemaal een tasje met 3 leesboeken mee naar
huis gekregen. Willen jullie het tasje + de boeken vóór vrijdag 4
september weer aan de kinderen mee naar school geven?
Studiedagen schooljaar 2020-2021
Hieronder een overzicht van de studiedagen in het nieuwe
schooljaar. De kinderen zijn op deze dagen de hele dag vrij.






Woensdag 2 september 2020
Vrijdag 9 oktober 2020
Woensdag 18 november 2020
Dinsdag 25 mei 2021
Donderdag 17 juni 2020
Hallo!
Mijn naam is Rick Lugers, ik ben 28 jaar en kom uit het dorpje
Zandpol. Op de foto kan je nog onze hond Max zien. Het
komende half jaar ga ik mijn afstudeerstage voor de Pabo doen
bij de Woert. Dit doe ik dan in de bovenbouw bij groep 7 en 8 op
de maandagen en dinsdagen. Ik heb natuurlijk veel zin om
iedereen in (en om) de klas te leren kennen. Dus wie weet, tot
ziens!
Groetjes, Rick

Informatieavonden
De geplande informatieavonden van groep 1 t/m 8 kunnen helaas niet doorgaan i.v.m. de
coronamaatregelen, omdat we niet kunnen voldoen aan de 1,5m afstand tijdens deze
avonden. Om u als ouder toch te voorzien van specifieke groepsinformatie, heeft het team
ervoor gekozen om voor alle groepen een digitale presentatie te maken. Deze presentaties
ontvangt u op donderdag 17 september via de mail. Mocht u aan de hand van de
presentaties nog vragen hebben, dan kunt u deze via de mail stellen aan de
desbetreffende leerkracht.
Oudergesprekken
Dit schooljaar kunt u via de SchoolAPP zelf uw oudergesprek inplannen met de leerkracht.
Wij zullen u hier t.z.t. verder over informeren.
Absenties doorgeven
Dit schooljaar kunt u via de SchoolAPP absenties doorgeven. De absentie-button is
helemaal onderaan in de APP te vinden. Vindt u het prettiger om absenties telefonisch
door te geven, dan blijft deze mogelijkheid uiteraard ook bestaan.
Windkracht 6 en schoolorkest
Deze week is het muziekproject Windkracht 6 gestart voor de leerlingen van groep 5.
Janny Kruimink en Egbert Stroeve verzorgen de zes lessen van Windkracht 6. Leerlingen
maken kennis met blaas- en slagwerkinstrumenten. Er wordt muziek gemaakt op
verschillende instrumenten en daarnaast wordt er ook gezongen.
Op vrijdag 2 oktober is de afsluiting van dit project in De Hesselerhof. Daarna kunnen de
leerlingen zich opgeven om een jaar te spelen in het schoolorkest van Excelsior. Ze krijgen
voor een jaar een gratis lidmaatschap en kunnen aan alle andere activiteiten van Excelsior
deelnemen. De repetities vallen onder schooltijd tijdens het interesse gericht werken.
Janny Kruimink zal het schoolorkest gaan leiden.
Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die nog niet gespeeld hebben in het schoolorkest
kunnen zich aanmelden voor het schoolorkest. Dit orkest zal na de herfstvakantie starten.
Van het schoolorkest van vorig jaar zijn een aantal leerlingen doorgestroomd naar
muziekvereniging Excelsior. Deze leerlingen krijgen muziekles en stromen vervolgens door
in een van de opleidingsorkesten.
Voor meer informatie over muzieklessen kun je contact opnemen met Berdien Elling (0634222194).
Bieb op school
We kunnen volgende week eindelijk starten met het uitlenen van
boeken! Juf Silke zal voorlopig het uitlenen en innemen van de
boeken op zich nemen.
Voorlopig starten we eerst op met het uitlenen van boeken binnen
de school. 1x per twee weken is er voor de kinderen de gelegenheid
om hun boek te ruilen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte
wanneer het mogelijk is om ook boeken mee naar huis te nemen.

Groep 5 - ‘Leesvreters’
Aanstaande maandag krijgen we een introductie les over het project ‘Leesvreters’.
Leesvreters zijn beestjes met grote en brede bekkies, die boeken in één hap kunnen
opeten! Leerlingen uit groep 5 lezen geselecteerde boeken, geven hun mening over de
boeken en reageren op elkaars meningen. De boekenkeuze is zodanig, dat er ook voor iets
jongere of iets oudere leerlingen aantrekkelijke titels bij zijn. Eind november wordt het
project afgesloten met, zoals het nu lijkt, een slotfeest. (Neem ook gerust een kijkje op
www.leesvreters.nl)
Twee vacatures in de activiteitencommissie
De activiteitencommissie (AC) van onze school biedt ondersteuning bij de voorbereiding en
uitvoering van allerlei, meestal feestelijke activiteiten bij ons op school.
Zoals:
- Sinterklaas- en Kerstviering
- Nieuwjaarswens
- Paasontbijt
- Acties
- Musical groep 8
De AC van de Woert bestaat uit 8 ouders (uit elke groep één) en een voorzitter
(leerkracht). Voor elke activiteit wordt een commissie benoemd. Een commissie bestaat uit
leerkrachten en AC-leden. De AC komt een aantal keer per jaar bijeen om taken te
verdelen en werkzaamheden te bespreken.
Op dit moment zijn de volgende ouders actief in de AC:
Groep 1 / 2 a Vacature
Groep 1 / 2 b Kelly Bosman
Groep 3 Annelien v/d Post
Groep 4 Gea Bielefeld
Groep 5 Vacature
Groep 6 Patricia Westerbeek
Groep 7/8 Judith Epping en Jacqueline van der Scheer
Lijkt het u leuk om deze groep te komen versterken meldt u zich dan aan bij juf Paulien of
stuur een berichtje naar philbrands@obsdewoert.nl. Uiterlijk vrijdag 11 september.
Zijn er meerdere belangstellenden dan vindt loting plaats.
Voor meer informatie over het werk van de AC kunt u contact opnemen met onze
voorzitter Paulien Hilbrands
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

