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Nieuwsbrief 20 januari 
    
Agenda: 
25 jan:  studiedag vervalt,  

kinderen krijgen online 
instructie zoals de andere 
dagen 

22 t/m 26 feb: voorjaarsvakantie 
 
De volgende nieuwsbrief komt op   
17 februari 
 
 
Nieuws van de directie: 
Beste ouders/verzorgers. 
Allereerst wil ik laten weten hoe trots ik ben op jullie als ouders die weer lessen moeten 
ondersteunen aan je eigen kinderen naast de eigen werkzaamheden. Het valt niet altijd mee. 
Ook voor leerkrachten is het niet altijd makkelijk om werk en gezin te combineren. 
Wat hebben leerkrachten ondanks verschillende hobbels alles snel opgepakt! Ik ben echt trots op ons 
team als ik kijk naar de lessen die gegeven worden op afstand. 
Afgelopen periode heeft u een enquête kunnen invullen waarin om uw mening werd gevraagd over 
het thuisonderwijs. Fijn dat u dit heeft ingevuld. Dit geeft bruikbare tips om het afstandsonderwijs 
nog beter te organiseren. Zo was communicatie op schoolniveau en differentiëren binnen de lessen 
een aandachtspunt. Dit wordt besproken met het team en daar komen we de volgende nieuwsbrief 
op terug. Naast de aandachtspunten was het ook erg fijn om de positieve feedback te mogen lezen. 
Dank voor jullie complimenten. Echt een opsteker voor alle leerkrachten. 
Vanwege de verlenging van de lockdown gaat onze studiedag 25 januari niet door. De kinderen 
krijgen die dag gewoon instructie zoals de andere dagen. De noodopvang blijft die dag ook open. 
Veel sterkte met het thuisonderwijs! 
Vriendelijke groet, 
Agnes Dreier 
 
De CITO toetsen: 
Voor groep 8 worden de CITO toetsen voor de voorjaarsvakantie afgenomen. Dit i.v.m. de V.O. 
adviezen. De CITO toetsen voor groep 1 t/m 7 worden voor 31 maart afgenomen. U hoort van ons 
wanneer dat precies gaat gebeuren. 
 
De noodopvang tijdens de lockdown: 
Zoals u weet is de kinderopvang tijdens de lockdown ook gesloten. Vorige week zijn we in gesprek 
geweest met Quadrant over de eventuele inzet van hun medewerkers bij ons op de noodopvang. 
Daar zijn mooie afspraken uit voort gekomen: de medewerkers werken op de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 14.00 uur en werken dan met de kinderen van unit 3 en 4.  
Lisette van de Zomerschool werkt op woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 08.15 uur tot 
12.00 uur met kinderen van unit 3 en 4. 
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Het inspectiebezoek: 
Het inspectiebezoek is door de lockdown al tweemaal verschoven. Het vooruitzicht is dat dit bezoek 
in maart zal plaatsvinden. Ter voorbereiding op het inspectiebezoek is er wel een vooronderzoek 
door een externe geweest. Zij constateerde dat er grote stappen gemaakt zijn op het gebied van rust 
in de school, instructie, aanbod en zicht op de ontwikkeling.  
 
Nieuwe bibliotheken: 
Voor de groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 8 zijn twee bibliotheken ingericht. Er zijn veel nieuwe boeken 
aangeschaft zodat er volop gelezen kan worden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuws uit unit 1 en 2: 
Ouders van unit 1 en 2 krijgen voortaan elke vrijdag een update via de mail. Afgelopen vrijdag werd 
dit bericht verstuurd: 
Aan de ouders en verzorgers van unit 1 en unit 2 
Hierbij sturen we u een samenvatting en informatie over afgelopen week.  
Allereerst willen we u vragen om uw mening te geven over de eerste twee thuiswerkweken. 
Zit uw kind in unit 1 vul dan deze korte enquête in: https://forms.gle/9fXXKuS5UsrLh53y8  
Zit uw kind in unit 2 vul dan deze korte enquête in: https://forms.gle/NmaWZK8BJdXPboTn7  
Vanuit unit 1 
Nieuw werk voor de komende drie weken: 
Vanmiddag is al het werk opgehaald (of meegegeven of klaargelegd voor maandag). Dat betekent dat 
100% van de kinderen weer aan de slag kan met hun thuiswerk. Daar zijn wij heel erg blij mee! 
De a van kat: 
Juf Anne-Fleur gaf online les over de a van kat. Vervolgens kwamen de kinderen aan met hun eigen 
kat. Deze katten werden allemaal in beeld gehouden. Wat was dat leuk om te zien.  
Wist je dat juf Anne-Fleur ook een kat heeft? 
Boeken: 
Heeft u nog een prentenboek of een boek thuis van de afgelopen twee weken? Wilt u die dan z.s.m. 
inleveren op school? 
We hebben sinds deze week een prachtige bieb in unit 1 waar al deze boeken in terug gezet worden. 
Online les: 
Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat de juffen van unit 1 om de beurt online lesgeven. Hier ziet u 
het overzicht van de week 

Bibliotheek groep 1 t/m 3                                                        Bibliotheek groep 4 t/m 8 
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Maandag: cijfer van de week juf Marian 

Dinsdag: letter van de week juf Anne-Fleur 

Woensdag: motoriek- en schrijfles juf Annemieke 

Donderdag: taalles juf Anne-Fleur 

Vrijdag: rekenles juf Annemieke 
 
Vanuit unit 2 
Bingo! 
Volle leesbingo’s kunnen ingeleverd worden voor een leuke verrassing. 
Leesmeter: 
Er is vandaag een leesmeter mee naar huis gegaan.  
Elke gelezen bladzijde mag ingekleurd worden op de leesmeter. 
Bij een volle leesmeter krijgt uw kind een leuke verrassing. 
Online Meets: 
Bijna alle kinderen (en ouders) zijn aanwezig bij de online Meets. 
Ouders en kinderen werken hard mee aan het thuisonderwijs. Hier zijn we dankbaar voor. 
Oeps! 
Sommige kinderen werken vooruit in hun schriften. Wilt u aub niet vooruit werken! 
Als laatste willen we nog benoemen dat we naast de online lessen ook elke week een bijbelverhaal, 
een lied, een bewegingsles, uitdagingen, een prentenboek, enzovoorts op zuluconnect zetten. Wilt u 
dit ook met uw kind bekijken en doen? 
Bedankt voor alle leuke berichtjes, foto’s en filmpjes op social schools! 
Groeten van alle leerkrachten van de onderbouw. 
Annemieke van der Wiel, unitcoördinator 
 
Nieuws uit unit 3: 
In unit 3 zijn we lekker bezig met het thuisonderwijs! De juffen zijn heel erg trots en tevreden over de 
werkhouding van de kinderen (en de hulp van ouders!) We proberen er echte 'schooldagen' van te 
maken. Dat wil zeggen dat we veel aandacht geven aan rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal, 
maar we hopen ook dat er ontspanmomenten bij 
zitten waarin we kunnen knutselen met onze 
handen of lekker kunnen wegdromen tijdens het 
lezen in ons boek. We proberen ook sociale 
momenten in te bouwen, zodat kinderen elkaar 
zien, spreken, spelletjes doen, een grapje maken 
of iets creatiefs doen. Favoriet in unit 3 is het spel 
'ren je rot' waarbij je voorwerpen of spullen zo 
snel mogelijk in je huis moet zoeken en voor de 
camera moet houden. We proberen iedere keer 
moeilijker opdrachten te geven en soms levert 
het grappige plaatjes op! Zoals hiernaast...   
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Nieuws uit unit 4: 
Wat een kanjers zitten er in unit 4! Bijna elke dag zijn alle kinderen 3x per dag online om een 
instructie te volgen. De leerkrachten leggen dan het werk uit van rekenen, taal, spelling of begrijpend 
lezen. ´s Middags gaan de kinderen dan zelfstandig aan de slag met opdrachten in Taalzee, 
Rekentuin, redactiesommen en spellingoefenen.nl. Daarnaast zijn er ook nog uitdagingen die thuis 
gedaan moeten worden. Een vol programma dus, voor kinderen én ouders. 
De uitdagingen zijn vooral hele leuke opdrachten: een lavalamp maken, pizzastengels, zelf muziek 
maken, jongleren. De juffen en meester krijgen op Social Schools dan een foto te zien van het 
resultaat.  
Op vrijdag sluiten we de week af met een leuk spel voor de hele unit. Dit is soms voor de 
leerkrachten nog wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat de computer het wel aan kan. We 
hebben een ren-je-rot spel gedaan en een Kahoot. Deze week staat een gave muziekbingo op het 
programma. 
Langs deze weg willen wij nogmaals de ouders bedanken voor hun hulp en support!  
Onmisbaar en van grote waarde!  
 
Groep 8: 
De procedure rondom de verwijzing naar het voortgezet onderwijs moet nu noodgedwongen op een 
andere manier gedaan worden. De ouders van leerlingen uit groep 8 hebben hiervoor een brief 
ontvangen. Daarnaast nodigen wij de ouders van groep 8 uit voor een digitale informatieavond over 
de procedure rondom de cito-toetsen en de verwijzingen. De ouders kunnen met hun zoon of dochter 
inloggen via de computer.  Wij geven dan een presentatie en er is mogelijkheid om vragen te stellen. 
Deze avond is op dinsdag 26 januari om 20.00 uur. De ouders van groep 8 krijgen hiervoor nog een 
link. 
 
Gift van de Lionsclub: 
Van de Lionsclub Gouda hebben we een bedrag van € 200,00 ontvangen om leesboeken van te 
kopen. Heel hartelijk dank! 
 
Ouderbijdrage: 
Dank aan alle ouders die de ouderbijdrage al hebben betaald. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit 
dan alsnog doen? Het kan overgemaakt worden naar rekening NL92 RABO 0128 8614 44 t.n.v : 
Westerschool/ouderbijdrage, o.v.v ouderfonds 2020-2021 en de naam van uw kind(eren). 
 
Personeel: 
Even voorstellen: Meester Eric 

Ik ben Eric te Boekhorst 50 jaar oud, getrouwd met Aagje 
Sinds een aantal maanden loop (ren) ik door de Westerschool in mijn 
functie van conciërge. 
Ben in Lisse geboren en ben de jongste van drie.   
Ik heb in 1989 mijn diploma gehaald voor de Land en Tuinbouwschool 
te Oegstgeest waar ik een opleiding voor bloemen/bollenteelt, 
tuinaanleg en onderhoud heb gevolgd. Hierin ben ik ook de meeste tijd 
werkzaam geweest tot dat ik ervoor werd afgekeurd. Na verschillende 
omzwervingen ben in Gouda terecht gekomen waar ik mijn huidige 
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vrouw Aagje heb leren kennen. De jaren erna heb ik mijn draai hier in Gouda aardig kunnen vinden. 
Kreeg een huisje toegewezen en heb mijn Aagje het jawoord kunnen geven. In 2008 ben ik in dienst 
gekomen van het SW bedrijf Promen waar ik van alles heb gedaan. Het is altijd een grote wens van 
mij geweest om als conciërge op een school te mogen werken. En die wens is sinds een aantal 
maanden uitgekomen. Ik heb het heel erg naar mijn zin en hoop hier nog lang te mogen blijven. 
 
Even voorstellen: Meester Daniël 
Een jongeman met passie voor bewegen, kinderen en lesgeven. Dat maakt 
dat ik als nieuwe gymleerkracht voor 4 verschillende scholen nu goed op 
mijn plek zit. Ik heb van jongs af aan gezegd dat ik voor de klas wil staan en 
dat is ook gebeurd. Eerst 2,5 jaar op de PWA school in Waarder en nu als 
gymleerkracht voor verschillende scholen van de Vier Windstreken. Ik ben er 
wel achter gekomen dat bij dit vak echt mijn passie ligt en dat ik daar in 
volledig mijn ei kwijt kan.   
 
Ik ben Daniël de Bruijn. Woon sinds kort in Gouda en ik ben 23 jaar jong. Ik 
ben verloofd met de allerliefste en ik hoop met haar te trouwen op 20 mei. 
Ik ben geboren en getogen in het dorpje ‘Noordeloos.’  
Mijn passie voor bewegen zit er al van kinds af aan in. Veel sporten en buiten spelen. Ik ben daarbij 
ook erg competitief ingesteld.  
In mijn vrije tijd doe ik zaalvoetballen, tennissen en muziek maken. Dat laatste doe ik samen met een 
vriend en is een uit de hand gelopen hobby aan het worden. Tegenwoordig plaatsen we onze muziek 
ook op Spotify onder de naam ‘Dickeldaan.’  
Het vak bewegingsonderwijs, waar ik mij nu op richt, is een erg mooi vak waarin veel dingen verstopt 
zitten. Het gaat niet alleen om de motorische en fysieke ontwikkeling van een kind, maar het sociale 
aspect komt er bijvoorbeeld ook duidelijk in naar voren. Zowel succeservaringen hebben als het leren 
omgaan met verlies is voor kinderen belangrijk. Daarnaast heeft bewegingsonderwijs vooral als doel 
om kinderen plezier te laten hebben in bewegen. Kinderen uitdagen op hun eigen niveau en dan net 
een stapje verder durven gaan met ze, daar streef ik naar. 
Ik hoop op een mooie en leerzame tijd samen met de kinderen in de gymzaal. Nu nog beperkt door 
de corona-maatregelen, maar straks hopelijk vrij hiervan, met alle kinderen in de gymzaal.  
Met sportieve groet, 
Daniël de Bruijn   
 
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.  
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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 vakantieen studiedagenrooster, de besteding van de gelden van het ouderfonds, 
de begroting etc.  
U wilt zich kandidaat stellen?  
Dan kunt u dat voor half februari 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 
 
Bericht van Centrum voor Jeugd en Gezin: 
Aan alle ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar.  
In Hollands Midden biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve gratis een serie korte 
Webinars aan. In de webinarserie 'Get up! Tijdens de lockdown' geeft Tischa Neve je handvatten en 
tips om het thuis ook tijdens de lockdown gezellig te houden en actief bezig te zijn met je kinderen. 
Je kunt ze makkelijk tussendoor bekijken. Meer informatie en de link om de Webinars te bekijken, 
vindt u op onze website. 
 
De jarigen tot en met woensdag 17 februari:                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

21 jan Luca  
21 jan Arda  
22 jan Abby  
24 jan Gijsbert  
30 jan Levi  
03 feb Veranique  
06 feb Noor  
08 feb Danny  
08 feb Corné  
09 feb Max  
13 feb Lamis  
14 feb Rynn  
15 feb Sven  
17 feb Feline  
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Nieuwe kinderen op de Westerschool: 
Op 28 januari is het zover: Jozua wordt dan 4 en mag naar de basisschool! De 
school is helaas nog niet open, dus het wordt wel een beetje een vreemde start. 
Maar ondanks dat: heel hartelijk welkom en een fijne schooltijd toegewenst 
Jozua. We hopen uiteraard dat jij en natuurlijk ook alle andere kinderen snel 
gewoon naar school kunnen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
https://www.bsgouda.nl/nc/programma/korte-akkeren/ 
 
 


