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Nieuw schooljaar!
We zijn gestart met het schooljaar 2018-2019. We zijn blij dat we alle kinderen en hun ouders weer hebben
mogen verwelkomen. We wensen iedereen dan ook nogmaals een heel fijn schooljaar!
Na de vakantie zijn we meteen gestart met de nieuwe website en de SchoolApp. Eerst leek het niet optimaal te
werken, nu loopt het goed. We zijn blij te zien dat ouders zich al massaal hebben aangemeld. Zo blijft u altijd
op de hoogte van het laatste nieuws in de groep(en) van uw kind(eren).
Mocht het nog niet zijn gelukt om de SchoolApp te downloaden, dan vragen wij u dit nog te doen. Heeft u
hierbij hulp nodig, dan mag u altijd mailen naar ckuper@sg-owsa.nl of even bij ons langskomen met uw
telefoon.

Op de kalender van de website staat veel ingevuld en dat zal alleen maar meer worden. Soms staat er echter
ook informatie bij een activiteit op de kalender die je niet zo direct kunt zien. Als je met de muis op de
activiteit gaat staan komt er indien aanwezig meer informatie.
Nieuws vanuit de directie!
We hopen u allemaal te zien tijdens de informatieavond over Andere schooltijden op dinsdag 25 september.
U kunt zich nog opgeven via ckuper@sg-owsa.nl. We starten om 19:30 uur.
Nieuw gymrooster!
Met ingang van maandag 24 september starten we met onderstaand gymrooster. Graag aandacht voor de
wijziging van gym voor groep 8, zij gymmen dus op de dinsdag i.p.v. op maandag!
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Nieuwe leerlingen
Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben we een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen in
verschillende groepen. We wensen de kinderen en hun ouder(s) heel veel plezier op onze school!
Vanwege de wet op privacy mogen wij geen namen van kinderen noemen en om deze reden plaatsen wij ook
geen foto’s in de nieuwsbrief of de website.
Nieuwe collega’s
Juf Rianne Velting
Mijn naam is Rianne Velting en ik ben de leerkracht van groep 5 en 6. Deze groep draai ik samen met meester
Jelle. Dit schooljaar ben ik op de Woert komen werken. Ik woon in Oosterhesselen met mijn gezin. Vorig
schooljaar kreeg ik de kans om hier te komen werken. Deze kans heb ik aangegrepen, omdat thematisch
werken mij aanspreekt. Het wordt een nieuw en uitdagend schooljaar voor mij!
Juf Ageeth Themme
Juf Ageeth zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.
Juf Silke van Elburg

Sinds 3 weken ben ik een nieuw gezicht op de Woert in groep 1 en 2 op de maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag. Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Ik ben Silke Kregel – van Elburg, 29
jaar, wonend in Oosterhesselen en mama van Jinthe (2). Tot eind augustus ben ik werkzaam geweest
als logopediste. Vlak voor de zomervakantie ben ik gevraagd om op de Woert te komen werken als
onderwijsassistent. Omdat ik mij niet helemaal kon vinden in het werk als logopedist was de keus al
snel gemaakt. Terug op het oude nest, want groep 7 en 8 heb ik zelf op de Woert gezeten. Ik ben heel

blij met mijn keus om als onderwijsassistent verder te gaan. Het werken met de kinderen is iets waar
ik heel gelukkig van word en energie uit haal. In mijn vrije tijd handbal ik bij de recreanten van HVZVivendi, ga ik graag op pad met vriendinnen en vind ik het leuk om samen met mijn dochter en man
erop uit te trekken. Als er nog vragen zijn, ben ik te vinden in het lokaal van groep 1 en 2.
Juf Hetty Schonewille
Mijn naam is Hetty Schonewille en ben werkzaam als onderwijsassistent .
Komend schooljaar werk ik ter ondersteuning in de groepen 1 / 2 en 4.
In groep 4 ben ik op woensdagmorgen en op vrijdagmorgen in groep 1 /2.
Verder werk in Aalden en Geesbrug.
Juf Corine Kuper
Mijn naam is Corine Kuper en ben dit school begonnen als locatiecoördinator op deze school.
Ik woon samen met mijn vriend en onze twee dochters in Aalden.
Met enkele van u heb ik al kennis mogen maken en ik hoop dat ik de komende tijd ook de andere ouders mag
begroeten op deze school. Naast de Woert werk ik ook op De Zwarm in Geesbrug.
Vacature MR
Zoals eerder in de mail is aangegeven, zijn wij op zoek naar versterking binnen de MR.
We zijn blij te melden dat zich enkele ouders hebben gemeld.
Wilt u ook graag meepraten over het beleid van de school?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij juf Bianca en juf Rianne.
Oproep versterking kriebelteam
Het kriebelteam bekijkt de haren van de kinderen na de vakanties in de hoop géén onaangename beestjes,
luizen, aan te treffen. Dit team wordt echter kleiner en zoals vaker geldt, geldt ook hier: vele handen maken
licht werk! Dus, wilt u dit team komen helpen? Graag aanmelden bij juf Corine.
Vacature AC
We zoeken versterking voor de Activiteitencommissie (AC).
In de bijlage leest u wat de Activiteitencommissie zoal bij ons op school doet.
Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Paulien.
Schoolfotograaf
Donderdag 18 oktober komt fotograaf Monique de Haas naar onze school.
Zij werkt met een donkere achtergrond, dus kinderen moeten niet te donker gekleed komen. Ook fotografeert
zij de kinderen zonder schoenen, blote voeten.
Het is mogelijk om na 15:15 uur met jongere en/of oudere broertje(s)/zusje(s) op de foto te gaan. Dit kunt u
kenbaar maken via ckuper@sg-owsa.nl. In de week van 18 oktober ontvangt u dan een mail met de tijd waarop
u wordt verwacht.
Nieuws vanuit de groepen
Thema planten in groep 5 en 6
Groep 5 en 6 is deze week begonnen met het werken over planten.
We hebben een film bekeken over verschillende planten.
Er zijn soorten die lijken op stenen en garnalen en er zijn vleesetende planten.
Overal komen we planten tegen en deze gaan we beter bekijken.
Groep 6 is al begonnen met het zaaien van tuinkruiden. We gaan bijhouden
hoe ze groeien en waardoor ze groeien.
U bent welkom om onze plantjes te komen bekijken.
We hebben er ook al een lied over gezongen. I like the flowers.
Wij gaan dus op avontuur en ontdekken hoe planten leven!
Laatste nieuws
Het laatste nieuws kunt u altijd op onze website en in de SchoolApp vinden.
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 11 oktober 2018.

Agenda
Dinsdag 25 september
Maandag 1 oktober
Dinsdag 2 en donderdag 4 oktober

Informatieavond Andere schooltijden
Kinderen ’s middags vrij – team studiemiddag
Oudergesprekken

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:
- Sinterklaasviering
- Kerstviering
- Nieuwjaarsborrel
- 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 keren bijeen om taken te verdelen en werkzaamheden te bespreken.
Als AC lid geeft u zich op voor minimaal 2 jaar. Na twee jaar kunt u zich voor een tweede termijn
beschikbaar stellen. De zittingsduur is maximaal 4 jaar.
Op dit moment zijn de volgende ouders actief in de AC
Groep 1 vacature
Groep 2 Gea Bielefeld
Groep 3 Nienke Snippe
Groep 4 Patricia Westerbeek
Groep 5 vacature
Groep 6 Jacqueline van der Scheer
Groep 7 Saskia Boon
Groep 8 vacature
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 28 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

