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                 Extra nieuwsbrief 17 december 2020    
Agenda: 
18 dec   studiedag leerkrachten 
21 dec  t/m 01 jan kerstvakantie 
04 jan   t/m 15 jan thuisonderwijs  
 
De volgende nieuwsbrief komt op  20 januari 

 
Kerstviering op dinsdag 15 december: 
 
Dit bericht is al een paar keer op Social Schools gezet, maar we herhalen het nog maar eens omdat het 
zo leuk is om naar te kijken: Dinsdag, op de laatste dag dat de school open was, zijn er opnames 
gemaakt van een heel aantal onderdelen van onze kerstdienst die we anders woensdag zouden 
hebben in de Westerkerk. De opnames zijn aan elkaar gemonteerd en vormen zo een mooie 
kerstvoorstelling, een kerstfilm van onze school! Alle units zijn vertegenwoordigd, het Westerkoor 
zingt mee en er wordt uitleg gegeven over ons goede doel waar we voor sparen. 
U kunt het kijken via tv, mobiel, tablet, iPad. Als u YouTube opent, zoekt u het kanaal van 
Westerkerk Gouda. 
Veel kijkplezier! En alvast een hele fijne, gezellige, lange kerstvakantie gewenst! Namens alle collega's: 
tot volgend jaar! 
Hartelijke groet, de kerstcommissie 
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Kandidaten voor MR gezocht: 
Zoals u wellicht weet, hebben we op de Westerschool een Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR denkt mee en geeft advies over de gang van zaken binnen de Westerschool. Het team bestaat 
uit 3 leerkrachten en 3 ouders. 
De leerkrachten zijn: Alice van Rijn, Joselien van der Stelt en Annemieke van der Wiel.  
De ouders: Stefan den Uijl (vader van Keano uit unit 4), Tamara Kaptein (moeder van Eva uit unit 4) en 
Corina van Leeuwen (moeder van Siem uit unit 4). 
Aan het einde van dit schooljaar nemen Tamara en Corina afscheid van de MR omdat hun kinderen 
naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarom is de MR op zoek naar twee nieuwe ouders.  
Wat doen we zoal in de MR 
We denken mee met het opzetten van informatiebijeenkomsten, zowel informatief als praktisch.  
We helpen bij het opzetten van enquêtes over onderwerpen waarvoor we de mening van u als 
ouder/verzorger willen horen.  
Bij de normale (dus buiten coronatijd) 10 minuten gesprekken schenken we koffie en thee en gaan we 
met ouders in gesprek over dingen die we in de MR kunnen behandelen.    
We vergaderen ongeveer 6 x per jaar op een avond van 19:30 – 21:30 uur. In de vergaderingen komen 
er zaken aan de orde zoals: opstellen van de schoolgids, het jaarplan, het bespreken van het vakantie- 
en studiedagenrooster, de besteding van de gelden van het ouderfonds, de begroting etc. 
U wilt zich kandidaat stellen? 
Dan kunt u dat voor half januari aangeven bij de MR. Zijn er meer dan twee kandidaten dan worden ze 
met hun motivatie voorgesteld middels de nieuwsbrief. Daarna mogen alle ouders/verzorgers van de 
Westerschool stemmen op de ouder die ze in de MR willen hebben.  
Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar mr.westerschool@d4w.nl. 
Met vriendelijke groet, team Medezeggenschapsraad  

Centrum voor Jeugd en Gezin: 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dit jaar een aantal webinars gemaakt in samenwerking met 
kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve.  
Twee daarvan gaan over hoe om te gaan met de situatie waarin kinderen thuis zitten en ouders voor 
thuisonderwijs moeten zorgen en de eventuele spanningen die kunnen ontstaan. Alle webinars zijn 
nog terug te kijken. 

Webinar ‘Met de kinderen thuis; samen de nieuwe situatie door!‘ 
Het is een pittige tijd. Er komt als ouders veel op ons af. We moeten ons eigen (thuis)werk zien te 
verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en de kinderen fulltime om ons 
heen. We hebben onze eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de kinderen.  

Webinar ‘Omgaan met spanningen binnen het gezin!’ 
Voor ons allemaal heeft het een grote invloed op het gezinsleven. Bij de een zijn de gevolgen en 
spanningen groter dan bij de ander, maar hoe dan ook zorgt deze periode ongetwijfeld voor 
veranderingen, onrust, spanning, verveling en emoties. En dat valt niet altijd mee binnen je gezin.  

In deze webinars helpt Tischa Neve ons op weg met antwoorden en ideeën voor al deze dilemma’s. 
Deze gratis CJG-webinars uit 2020 kan je terugkijken via www.cjgcursus.nl  
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De jarigen tot en met woensdag 20 januari:    
In de vorige nieuwsbrief stonden de jarigen ook al, maar per abuis waren er enkele namen 
weggevallen. Vandaar nogmaals de jarigen, nu compleet!                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 dec Kawthar  
12 dec Nikki  
13 dec Ayman  
14 dec Jamie  
16 dec Robin  
17 dec Yori  
19 dec Nisrine  
19 dec Farhan  
19 dec Manal  
20 dec Alan  
21 dec Sara  
22 dec Noah  
22 dec Maissae  
23 dec Kevin  
23 dec Lana 
24 dec Lucas  
26 dec Jordi  
 
 
 
 
 

 

27 dec Melkiyas 
28 dec Elianta  
29 dec Noa  
30 dec Amina  
30 dec Sohaib 
31 dec Morgan  
01 jan  Vian  
04 jan  Robin  
05 jan  Thijs  
05 jan  Maarten  
07 jan  Noël 
11 jan  Romy-Angel 
13 jan  Bram 
13 jan  Sebastiaan 
14 jan  Charlotte 
16 jan  Gerben 
17 jan  Ilse 

 
 

       Fijne kerstdagen en een gezond 2021 


