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Nieuwsbrief 11 november 2020    

Agenda: 
09 november:  deze week start schoolfruit 
11 november:  start kernconcept energie 
12+13+17 november: portfolio gesprekken 
4 december:  Sint op school 
 
De volgende nieuwsbrief komt op  9 december 
 
 

Voorbereiding inspectiebezoek: 
In januari krijgt de Westerschool weer bezoek van de inspectie.  
Ter voorbereiding daarop is er deze week een extern persoon die de school gaat doorlichten. Zij kan 
ons vertellen wat we al goed doen of tips geven wat we nog verder moeten verbeteren. 
 
Nieuws uit unit 1: 

 
We zijn vorige week gestart met het nieuwe kernconcept 
"energie". Daarvoor is professor Patsboem een proefje komen 
doen. We leren ook een liedje over professor Patsboem en de 
uitvindingen die hij doet. In lokaal groen staat een 
laboratorium waar de kleuters die komende weken van alles 
kunnen ontdekken. Sinds vorige week staat ook de zandtafel in kring blauw waar 
de kinderen met zand kunnen experimenteren. 
 

 
Bijbelverhalen unit 1 & 2: 
Elke maandag zamelen we geld in voor het Destiny House weeshuis. De kinderen mogen dan geld 
meenemen voor in de spaarpot.  
We hebben de verhalen over de profeet Samuel gehoord. Samuel hoorde de 
stem van God al toen hij een jongen was. Hij werd een profeet van God en 
vertelde boodschappen van God aan het volk Israël.  
Afgelopen week hebben we de verhalen over Daniël gehoord. Daniël was een 
slimme jonge man en hij  geloofde in God. Hij werd een minister van koning 
Darius, maar door een gemeen plan van de andere ministers werd hij in de 
leeuwenkuil gegooid. God zorgde ervoor dat de leeuwen hem niks konden doen 
en de volgende dag leefde Daniël nog. We hebben het lied "Daniël, Daniël, vertrouw op God hij hoort 
je wel" gezongen. 
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Ook in unit 2 mogen de kinderen elke maandag geld meenemen voor Destiny House. 
Bij de bijbelverhalen hebben we met de kinderen het lied "Rainbow de duif" en "God heeft een plan 
met je leven" gezongen. U kunt deze liedjes op Youtube luisteren. 
 
Nieuws uit unit 2: 
Maandag zijn we met de hele unit gestart met het nieuwe kernconcept energie over uitvinders & 
uitvindingen. De juffen lieten een uitvinding zien en daarna mochten de kinderen allemaal een 
uitvinding tekenen. Houd Social Schools in de gaten voor foto's van onze nieuwe uitdagingen. 
 
Nieuws uit unit 3: 
Deze week zijn we begonnen met het nieuwe kernconcept ‘energie’. In de hal hebben we het 
kernconcept geopend door met elkaar het liedje ‘energie’ te zingen van kinderen voor kinderen. Het 
was echt een feestje! We zijn maandag enthousiast begonnen met de uitdagingen. We praten en 
discussiëren over echte filosofievragen, we onderzoeken ons eten, ontdekken allerlei dingen over de 
eerste spoorlijn, we spelen kwartet, we hebben het over de herfst enz. 
Deze week gaan we ook lootjes trekken in de klas zodat we met elkaar sinterklaas kunnen vieren. We 
hebben er nu al zin in! 
De foto’s van de schoolfotograaf zijn binnen en gaan deze week met de leerlingen mee naar huis. We 
zijn erg blij met de mooie foto's en hopen dat u er ook van kunt genieten.  
Al 3 moeders hebben zich voor de luizencontrole aangemeld, heel erg bedankt! We zijn erg blij met 
deze hulp en hopen dat nog meer ouders zich aanmelden voor de luizencontrole. Als u mee kunt 
helpen wilt u dit dan doorgeven?  
 
Nieuws uit unit 4: 
Een dag in unit 4 
Wat doen we zoal de hele dag in unit 4? In deze nieuwsbrief willen wij u dat vertellen… 
‘s Ochtends beginnen we met elkaar in de kring. Daar beginnen we met een groepsgesprek en leest de 
leerkracht een bijbelverhaal voor. We noemen dit een kring, maar de leerlingen zitten niet ín een kring, 
maar gewoon achter hun tafel. 
Daarna gaan alle kinderen een half uur list lezen. Dit is stil lezen in een boek en met elkaar over boeken 
praten.  
Dan gaan we een uur rekenen. Dit doen we in 3 niveaus met alle kringen door elkaar. Na het rekenen 
weer terug naar de kring, waar we ons tussendoortje op eten en wat drinken. Dan is het tijd om naar 
buiten te gaan. 
Na de pauze hebben we vaak taal of begrijpend lezen op het programma staan, dit doen we weer in 
de kring. Voordat we gaan eten gaan we eerst nog even spelling doen. Ook spelling doen we in 3 
niveaus met alle kringen door elkaar. 
Tijd voor de lunch en een half uur buiten spelen! 
Vervolgens gaan we een half uur herstelwerk doen. Tijdens herstelwerk maken we ons werk af of geeft 
de juf of meester nog wat extra instructie aan sommige kinderen. 
Dan is het half 2 en tijd om te gaan werken aan de uitdagingen van het kernconcept. De kinderen 
mogen zelf een uitdaging kiezen en gaan hier in groepjes mee aan de slag. In de uitdagingen zitten de 
vakken aardrijkskunde, biologie, techniek, geschiedenis en de creatieve vakken in verwerkt. 
Rond 14.15 uur ruimen we alles op en sluiten we de dag af in de kring. 
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Op sommige dagen verloopt de dag wat anders omdat we gym of dans hebben. Ook doen we 1x in de 
week met groep 7 verkeer om te oefenen voor het verkeersexamen. En natuurlijk Engels komt ook nog 
aan bod. En we maken natuurlijk altijd tijd voor een verjaardag, een les van de Brede School of een 
keer spelletjes spelen met elkaar. 
 
Personeel: 
Een berichtje van juf Marleen: 
Beste ouders,  
Het is alweer een tijd geleden dat ik iets van mij liet horen. Inmiddels ben ik druk bezig om alles weer 
op de rit te krijgen, maar dat kost veel tijd en moeite.  
Zo ben ik vorige week en deze week ook al even de school binnen geweest om te praten en even een 
rondje door de school te lopen. Ook dit kost mij veel energie. Ik zal wekelijks een paar uur op school 
zijn om met enkele kinderen te werken aan het vakgebied rekenen. Langzaam zullen de uren zich 
uitbreiden en met als doel dat ik weer volledig voor de klas kan staan. Wanneer ik weer volledig voor 
de klas sta, dat weet ik niet, maar tegen die tijd hoort u het wel!  
Met vriendelijke groet  
Marleen Dijs  
 
Juf Marian en juf Tessa zijn deze week ook begonnen met hun re-integratie. 
Fijn om alle drie de juffen weer op school te zien! We hopen dat hun herstel verder voorspoedig zal 
verlopen. 
 
Een nieuwe leerkracht op Unit 4: 
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen van de Westerschool, 

Graag stel ik mezelf voor als nieuwe leerkracht van groep 7/8. Ik ben Roland 
Bruijnzeels, 35 jaar en woonachtig in Den Haag. Hier woon ik samen met mijn 
dochter Xanthe (6). 
De afgelopen 11 jaar ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs en heb 
ervaring opgedaan op verschillende scholen. Daarnaast heb ik trainingen 
verzorgd voor gemeente Den Haag en ben ik oprichter van LeesMees; een 
online oefenplatform voor begrijpend lezen. 
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan tennissen, het bezoeken van 
theatervoorstellingen en leuke dingen ondernemen met Xanthe. Verder ben ik 
een autoliefhebber met een interesse voor foto- en videobewerking. Ik vind 
het fijn om te leren en heb ook een makelaarsopleiding gevolgd en studeer 
momenteel voor online marketeer. 
Ik heb bijzonder veel zin om te werken op de Westerschool en kan niet 

wachten om de leerlingen te ontmoeten. Na de vakantie zullen we elkaar snel gaan zien. 
Met vriendelijke groet, 
Roland Bruijnzeels 
 
 
 
 

http://www.d4w.nl/


 

           
De Westerschool maakt deel uit van de stichting  P.C.P.O. ”De 
Vier Windstreken”  
 www.d4w.nl  

Bouwcoördinatoren Westerschool: 
De bouwcoördinatoren van de Westerschool willen graag in deze nieuwsbrief uitleggen wie ze zijn en 
wat de taken zijn. 
Annemieke van der Wiel en Margret Boere zijn de bouwcoördinatoren van de Westerschool.  

 
Juf Annemieke is de coördinator van unit 1 en 2. Daarnaast is Annemieke op donderdag en 
vrijdag leerkracht van kring blauw in unit 1. 
 
 
Juf Margret is de coördinator van unit 3 en unit 4. Daarnaast is Margret op woensdag, 
donderdag en vrijdag de leerkracht van kring A van unit 4.  
 
 

De bouwcoördinator is het aanspreekpunt voor de leerkrachten van de bouw. Het gaat vooral om 
organisatorische zaken. 
De coördinatoren ondersteunen Agnes met onderwijskundige zaken zoals bijvoorbeeld manier van 
lesgeven binnen de unit, kernconcepten, etc. Daarnaast coördineren zij diverse dingen, zoals brede 
school-activiteiten, uitjes, e.d. 
Samen met de directeur en de IB-ers vormen zij de stuurgroep van de Westerschool 
 
Sinterklaas: 
Op 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. De aankomst van Sint zal dit 
jaar anders verlopen dan wat u gewend bent. Hoe dat zal gaan gebeuren laten we u in 
een apart bericht weten. 
 
Stichting Teun: 
De gezellige tijd van sinterklaas komt er weer aan, lekker pepernoten eten en cadeautjes uitpakken. 
Helaas zijn er ook gezinnen die geen cadeautjes kunnen kopen voor hun kinderen, omdat ze hier geen 
geld voor hebben. Stichting Teun verspreidt voedselpakketten in Gouda en wil er graag met sinterklaas 
een cadeautje instoppen voor de kinderen. Wij als school willen Teun helpen zodat elk kind een leuk 
pakketje krijgt. Wilt u meehelpen? U kunt samen met uw kind een stuk speelgoed uitzoeken wat uw 
kind wil weggeven aan een ander kind. Als uw kind dit dan meeneemt naar school en aan de kring 
leerkracht geeft, zorgen wij ervoor dat elk kind van stichting Teun een leuk cadeautje krijgt met 
sinterklaas. Het zou fijn zijn als u het voor 20 november meeneemt naar school. 
Alvast bedankt!  
 
Gebedsgroep Westerschool: 
Met een aantal ouders komen we regelmatig bij elkaar om te bidden voor de school. We bidden dan 
onder andere voor het team, de ontwikkelingen en ook voor de kinderen en hun gezinnen.  
We bidden wisselend op de maandag- en woensdagochtend. We zouden het fijn vinden als er meer 
ouders aansluiten en betrokken raken bij het bidden voor de school. 
Neem voor data, vragen of meer informatie even contact op met Esther Hoogland (06-41137081) of 
Roelinca Langelaar (roelinca@gmail.com , 06-45602894). 
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EU schoolfruit: 
 
Vanaf 9 november t/m 16 april ontvangen we wekelijks 3 stuks fruit/groente per week. 
Op de woensdag, donderdag en vrijdag hoeft u daarom geen tussendoortje mee te 
geven. 
Deze week hebben we wortels, een appel en een banaan. Voortaan ontvangt u op de 

dinsdagmiddag weer een berichtje welk fruit er gegeten wordt. 
 
Ouderbijdrage: 
Vorige week heeft u het verzoek tot betalen van de ouderbijdrage ontvangen. In deze brief was te 
lezen dat de groepen dit schooljaar, afhankelijk van de corona maatregelen, een extra uitje krijgen. 
Dit uitje wordt naast het schoolreisje georganiseerd. Uiteraard geldt voor het schoolreisje ook dat 
organisatie ervan afhankelijk is van de corona maatregelen. 
 
De jarigen tot en met woensdag 9 december:                 een nieuw kind op de Westerschool :                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buurtsport 
Buurtsport vindt elke week* plaats op de onderstaande locaties en tijden. 
Maandag        Korte Akkeren        Schoolplein Westerschool                  14:30 – 16:00 uur 
Vrijdag            Korte Akkeren        Schoolplein KAS                                    15:00 – 16:30 uur 
 
                                                 * met uitzondering van de schoolvakantie 

Brede School nieuws 
Kijk voor het actuele aanbod naschoolse activiteiten op de website  
www.bsgouda.nl/weekbrief/korte-akkeren  
 
 

14 nov Parash  
16 nov Wafa  
21 nov Ming  
22 nov Donovan  
25 nov Armaan  
25 nov Anne  
26 nov Nick  
30 nov Maikel  
02 dec Destiny  
02 dec Joumana  
06 dec Kaleb  
 

Tala wordt op 21 

november 4 jaar. En 

ja, dan mag je naar 

de basisschool. 

Maandag 23 

november wordt 

haar eerste echte 

schooldag. Een hele 

fijne schooltijd 

toegewenst Tala! 
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