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Nieuwsbrief 7 oktober 2020 

Agenda: 
15+16 oktober:  studiedagen, kinderen vrij 
19 t/m 23 oktober: herfstvakantie 
25 oktober:  wintertijd gaat in 
04 november:  afsluiting kernconcept evenwicht&kringloop 
09 november:  deze week start schoolfruit 
11 november:  start kernconcept binding 
De volgende nieuwsbrief komt op  11 november 

Nieuws uit unit 1: 
In unit 1 hebben we gewerkt over het thema "afval". We zijn in alle hoeken bezig 
met het werken over afval. Van klokhuis en plastic zakje tot vuilniswagen. Vertelt 
uw kind er thuis ook over? 
 

 
Bijbelverhalen unit 1: 
Bijbelverhalen in unit 1:  
Afgelopen weken hebben we over Mozes verteld en hoe hij 
het volk meenam uit Egypte, uit de slavernij.  
Deze week vertellen we aan de kinderen dat Jericho wordt 
ingenomen door het volk. We zingen deze week het lied 
"Jericho". Vorige week hebben we het lied "Is je deur nog op 
slot" geleerd. 
 
Nieuws uit unit 2: 
In unit 2 zijn de kinderen enthousiast het kinderboekenweeklied "En toen" aan zingen en dansen. 

Dankzij het Westerkoor, want door hen zijn de kinderen enthousiast geworden. De 
kinderen vertellen ook graag over hun lievelingsboek in de kringen. 
De kinderen van leerjaar 3 leren deze week de letter "t". Het hoekenlokaal wordt 
nu gebruikt door heel unit 2. De kinderen kunnen daar spelen in de bouwhoek, de 
tekenhoek, het atelier, de schrijfhoek, de leeshoek, enz.  
 

 Luizenpluis: 
Voorheen werden alle kinderen na de vakanties op hoofdluis gecontroleerd. Daar was een 
speciale commissie voor, die uit een aantal ouders uit verschillende units bestond. Deze 
commissie moet weer worden opgestart. Om luizenuitbraak te voorkomen, doen we een 
dringend beroep op u om uzelf aan te melden voor deze commissie. Wilt u meehelpen, stuur 
dan een bericht naar westeradministratie@d4w.nl 

http://www.d4w.nl/
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Nieuws uit unit 3: 
Ieder land, elke eeuw, elke taal, Iedereen schrijft zijn eigen verhaal. 
En toen, en toen en toen?  

Vorige week maandag zongen en dansten de kinderen uit het Westerkoor dit lied om 
de Kinderboekenweek 2020 te openen. Sinds dat moment hebben we tijdens de 
uitdagingen al veel geleerd over boeken, verhalen en natuurlijk over 
de geschiedenis. Zo hebben we een stamboom gemaakt, een verhaal 
geschreven over ridders, ons verdiept in de pruikentijd, gekeken naar 
de fiets van vroeger en een potje van klei gemaakt zoals de jagers dat 
vroeger deden. Volgende week woensdag sluiten we de 

kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd. In de kringen lezen de kinderen 
voor aan hun klasgenootjes. Uit onze unit gaan 2 kinderen ons vertegenwoordigen 
en voorlezen voor publiek en jury.. spannend! 
 
Nieuws uit unit 4: 
Wat zijn wij trots op de leerlingen van unit 4! Er wordt hard gewerkt, de leerlingen zijn gemotiveerd 
en doen erg hun best. Veel vakken doen we weer met elkaar in de klas met instructie van de juf. De juf 
vertelt voorafgaand de les wat het doel is van de les die we gaan behandelen en we werken veel met 
wisbordjes en beurtstokjes.  
Komende periode voeren we een kind-in-beeld-gesprek met alle leerlingen. We vragen aan de 
kinderen waar ze trots op zijn, hoe ze zich voelen, waar ze aan gaan werken en hoe de leerkracht 
hiermee kan helpen. Dit zijn altijd leuke en zinvolle gesprekken waar we graag de tijd voor nemen! 
Deze periode staat ook in teken van de Kinderboekenweek. We zijn momenteel bezig in de kringen 
met de voorrondes van de voorleeswedstrijd. Uit 
elke kring komt een winnaar en die mag mee doen 
met de voorleesfinale op woensdag 14 oktober! Dit 
doen we samen met unit 3.  Naast de 
voorleeswedstrijd lezen we natuurlijk extra veel en 
leest de juf extra veel voor. 
 
 
 
Bijbelverhalen unit 2,3,4: 

De kinderen in unit 2  leren deze week het lied dat heet "het allerleukste 
liedje" en daarvoor "Hoe kwam Mozes door de Rode zee?" 
De bijbelverhalen die we in de units behandelen gaan nog steeds over 
Mozes en Aäron. We hebben verteld over de 10 plagen, de uittocht uit 
Egypte en de reis door de woestijn. 
 

 

 
 
 

 

http://www.d4w.nl/
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Onze Intern Begeleiders: 
Graag willen wij ons voorstellen: Willemijn de Jong, Ineke Swart en Anouk van Osnabrugge. Wij zijn 
de intern begeleiders (kort gezegd IB-ers) van de onze school. 
 

Willemijn de Jong:  
Zij is de intern begeleider van unit 1 en 2. 
Willemijn werkt 3 dagen per week, dinsdag en donderdag zijn haar IB dagen en op 
woensdag staat zij als kringleerkracht in kring blauw.  
Willemijn getrouwd met Huib, samen hebben zij drie kinderen: Lotte, Saar en Boris van 
11, 9 en 7. Ze woont in Gouda. willemijn.de.jong@d4w.nl  

 
Ineke Swart: 
Zij is de intern begeleider van unit 3. 
Ineke werkt 4 dagen per week maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Soms heeft 
Ineke op maandag of vrijdag een vrije dag. Naast haar werk als intern begeleider werkt 
Ineke ook als aandachtsfunctionaris en als stagebegeleider van de school (ICO). Ook is 
zij er altijd wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit en even met iemand wil praten. 

Ineke is getrouwd met Leo, ze wonen in Gouda. Ook is ze oma van drie prachtige kleinkinderen. 
ineke.swart@d4w.nl 
 

Anouk van Osnabrugge: 
Zij is de intern begeleider van unit 4 en houdt zich veel bezig met de verwijzing van 
groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ook is Anouk de vertrouwenspersoon 
op school.  
Anouk werkt 2 dagen per week, maandag en donderdag. Naast haar Ib werk is Anouk 
thuis druk met haar eigen 4 kinderen: Kasper, Joost, Bart en Maartje van 13, 9, 7 en 5 

jaar oud. Samen met haar man Martijn en kinderen is ze dit voorjaar verhuisd naar Haastrecht. 
anouk.van.osnabrugge@d4w.nl  
 
Op school houden we ons bezig met veel les overstijgende taken. Daarbij kun je denken aan de 
doorgaande lijn tussen de verschillende leerjaren. Ook houden we de zorg in de gaten voor leerlingen 
die iets extra’s nodig hebben. Daarnaast coachen we de leerkrachten. En uiteraard hoort het in de 
gaten houden van de leerresultaten op individueel niveau, maar zeker ook op groeps- en schoolniveau 
ook tot onze taak. Kortom een veelzijdige en uitdagende baan!  
 
EU schoolfruit: 

 
In een vorige nieuwsbrief vertelden wij u al dat we ons weer hebben ingeschreven voor 
het EU school fruit en groente programma. Vorige week kregen we bericht dat we ook dit 
jaar weer met het programma mee mogen doen. Vanaf 9 november t/m 16 april ontvangen 
we dan 3 stuks fruit/groente per week. 

 

http://www.d4w.nl/
mailto:willemijn.de.jong@d4w.nl
mailto:ineke.swart@d4w.nl
mailto:anouk.van.osnabrugge@d4w.nl
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De Activiteitencommissie: 
Mogen wij ons even voorstellen? 

                                                                                

 

 

Samen vormen wij de activiteitencommissie van de Westerschool. Omdat wij het belangrijk vinden dat 
de school van onze kinderen er goed verzorgd en gezellig uitziet, versieren we bij elk jaargetijde de 
boom die in de hal staat, op een passende manier. Ook in de gangen en bij de trappen worden leuke 
attributen opgehangen en neergezet. Bij verschillende feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen en 
activiteiten zoals de avond vierdaagse of sportdag wordt onze hulp ingezet. Maar ook wanneer de 
bestelling voor het nieuwe schooljaar binnenkomt met alle schriften, pennen, potloden, gummen en 
nog veel meer, helpen we sorteren en sjouwen. U begrijpt nu misschien ook beter waarom u ons 
geregeld de school in ziet gaan…….er is dan weer een klus te klaren! 

De jarigen tot en met woensdag 11 november:                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
11 okt Jady  

12 okt Lena  

14 okt Sophie  

15 okt Odin  

17 okt Sajy  

17 okt Salma  

21 okt Jaffa  

24 okt Amke  

26 okt Jace  

28 okt Safia  

28 okt Dani  

04 nov Beint  

04 nov Romy  

08 nov Sharif 

11 nov Jasper 

Marleen de 

Rooij, 

moeder van 

Anne Floor 

en Corné 

Jelmer 

Kroeke, 

vader van 

David en 

Oscar 

Esther 

Snijder, 

moeder van  

Kyra en Yori 

Elvira de 

Bruin, 

moeder van 

Robin 

Renske 

Arents, 

moeder van 

Daan en 

Fenna 

Brenda van 

Kleef, 

moeder van 

Veranique 

en Ellanore 

Nieuwe leerling op de Westerschool: 

Op 15 oktober wordt Jaxon 4 jaar. 

Alvast gefeliciteerd! Na de 

herfstvakantie komt hij bij ons op 

school. Een hele fijne schooltijd 

toegewenst Jaxon! 

 

http://www.d4w.nl/
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Fijne Herfstvakantie 

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  
 
 

Detail van de herfstboom, versierd door de ouders van de Activiteitencommissie 

http://www.d4w.nl/
https://www.bsgouda.nl/programma/korte-akkeren/

