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Periodesluitingen
De geplande periodesluitingen van dit
schooljaar gaan wel door, maar helaas
zonder ouders, omdat wij niet kunnen
voldoen aan de 1,5 meter afstand. We
hebben met het team afgesproken dat de
groepen bij elkaar mogen kijken tijdens de
periodesluitingen. De indeling hiervan ziet
er als volgt uit:
 vrijdag 2 oktober groep 1-2A (groep
4 en 6 gaan kijken)
 vrijdag 20 november groep 1-2B en
groep 6 (groep 3 en 5 gaan kijken)
 vrijdag 16 april groep 4 en groep 5 (groep 7/8 gaat kijken)
 vrijdag 30 april groep 3 en groep 7-8 (groep 1-2A en 1-2B gaan kijken)
Er worden uiteraard foto’s gemaakt tijdens de optredens van de kinderen, deze kunt u
t.z.t. in de SchoolAPP bewonderen.
Inplannen oudergesprekken
Het inplannen van de oudergesprekken is redelijk goed verlopen. Er zijn nog een aantal
aandachtspunten waar we een volgende keer op moeten letten:
- We hebben gemerkt dat er een aantal ouders waren die het gesprek op maandag
21 september al ingepland hadden terwijl zij maar één kind op school hebben. Dit
was echter niet de bedoeling en van te voren ook duidelijk gecommuniceerd,
aangezien we ouders met meerdere kinderen op school eerst de kans willen geven
om de gesprekken van hun kinderen bij verschillende leerkrachten aansluitend te
plannen. Een volgende keer zullen we de ouders die hier geen gehoor aan geven
verwijderen uit de planning, deze ouders kunnen zich de volgende dag opnieuw
inplannen.
- Bij het plannen van het tweede kind verscheen er geen groen vinkje. Dit hebben wij
inmiddels teruggekoppeld aan de makers van de APP. Achter de schermen wordt er
hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Zeer waarschijnlijk zal dit probleem
tijdens het plannen van de volgende oudergesprekken opgelost zijn.
- Wanneer ouders meerdere gesprekken in moeten plannen is het verstandig om 10
minuten tussen de gesprekken in te plannen. Op deze manier willen we proberen te
voorkomen dat gesprekken uitlopen.

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn inmiddels ingepland op dinsdag 6 oktober en donderdag 8
oktober. U ontvangt volgende week een brief over de organisatie van de
oudergesprekken.
Kinderen afzetten bij school
Het valt ons op dat er dagelijks onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan tijdens
het brengen en halen van de kinderen bij school. Hierbij een vriendelijk en dringend
verzoek om de auto’s niet op de stoep te parkeren, maar parkeren in de daarvoor
bestemde vakken. Wij dragen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen
geen ongelukken bij school.
Vervolg Windkracht 6
In augustus is het muziekproject Windkracht 6 gestart
voor de leerlingen van groep 5 van o.b.s. De Woert.
Gedurende zes weken maken leerlingen kennis met
blaas- en slagwerkinstrumenten. Ook wordt er gezongen
tijdens Windkracht 6.
Helaas kunnen de kinderen niet in De Hesselerhof aan
ouders en andere belangstellenden laten horen wat ze de
afgelopen weken hebben geleerd. Er wordt daarom een
video gemaakt tijdens de laatste les. De video wordt
verspreid onder de ouders. 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 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 kunt u contact opnemen met Berdien Elling (0634222194) of via excelsior-oosterhesselen@outlook.com
Bijlage;
- Flyer bieb op school
- Flyer OBS de Woert
Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

