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Nieuwsbrief januari 2018
Agenda
Maandag 8 januari

De school begint weer.

Woensdag 10 januari

De schoolarts komt voor groep 2.

Dinsdag 16 januari

Meester Bert is afwezig.
De schoolarts komt voor groep 2.

Vrijdag 19 januari

De kleuters bezoeken een voorstelling op de Twa Fjilden.

Dinsdag 23 januari

Meester Bert is afwezig

Woensdag 24 januari

De schoolarts komt voor groep 2.

Maandag 29 januari

Start Cito toetsen.

Dinsdag 30 januari

Schoonmaakavond voor de hele
school.

Woensdag 31 januari

De schoolarts komt voor groep 2.

Donderdag 1 feb. t/m vrijdag 2 feb.

Meester Bert heeft studiedagen.

De jarigen in januari:
JANUARI
1
1
4
5
6
10
12
12
13
15
20
26
29
29

Silke van Hettema (2008)
Melissa Hrustic (2008)
Stef Wietsma (2012)
Yoram Mittendorff (2006)
Linda Hoks (2012)
Roy de Vries (2010)
Jesse Bandstra (2013)
Nick Kuiken (2007)
Rosalyn ten Boom (2007)
Jort Zijlstra (2011)
Silke Nagel (2006)
Bjarne de Leeuw (2009)
Xzander Bijleveld (2009)
Ylmar Niemarkt (2013)

Groep
6
5
1-2b
8
1-2a
4
1-2a
7
7
3
8
5
4
1-2a

Parkeren
Momenteel krijgen wij op school klachten over
het parkeren rondom de school. Laten we
ervoor zorgen dat onze kinderen veilig naar
school kunnen lopen en fietsen en veilig
kunnen oversteken!
Door de vele (geparkeerde) auto’s in de straten rondom
school ontstaan er voor kinderen vaak onoverzichtelijke
situaties vóór en na schooltijd. Wij willen u vragen zoveel
mogelijk de bocht bij school vrij te houden. Iets verderop parkeren en het laatste stukje
lopen zou al goed helpen.

U wilt toch ook dat uw kind veilig is rondom onze school?

Rijrichting
Op de onderstaande kaart is aangegeven wat de afgesproken rijrichting is, om de situatie
bij school voor alle kinderen en ouders zo veilig mogelijk te houden. Mocht het onverhoopt
toch niet duidelijk zijn, stuur dan een e-mail naar or.westermarskoalle@primus.frl.

Gymnastiek
Per 1 december is juf Gerda gestopt met het verzorgen van de gymlessen op de donderdag.
Aangezien de jongere leerkrachten binnen ons team momenteel nog niet de bevoegdheid
hebben tot het geven van gymlessen, lag er voor onze school een uitdaging in de groepen 4,
5 en 8. Deze hebben wij als volgt kunnen oplossen:
Vanaf dinsdag 9 januari zal de beweegcoach (vakleerkracht) vier weken lang op de dinsdag
de gymlessen verzorgen in bovenstaande groepen. Vanaf 25 januari zal deze vakleerkracht
op de donderdag tot de meivakantie de lessen in meerdere groepen aanbieden. Na de
meivakantie zal er voor de gymlessen, naast de reguliere lessen, weer gebruik worden
gemaakt van het sportveld.

Ouderportaal MijnSchool
De Westermarskoalle vindt het belangrijk om op een duidelijke, veilige en eenvoudige
manier te communiceren met ouders. In de driehoek kind, ouders, leerkracht kunnen we
immers gezamenlijk het meeste bereiken voor de kinderen. Een goede communicatie is
daarbij onmisbaar.
Vandaar dat wij op school werken met het ouderportaal MijnSchool, een online applicatie
waarop ouders, met hun eigen e-mailadres en wachtwoord, kunnen inloggen om de
nieuwsberichten van school te lezen en gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het
gaat hier om door school geselecteerde gegevens.
Deze informatie komt rechtstreeks uit ons administratiesysteem ParnasSys, waar onze
school gebruik van maakt om de gegevens van onze leerlingen in bij te houden. Binnen dit
ouderportaal vindt de meeste communicatie plaats vanuit school met de
ouders/verzorgers.
Een aantal keren per week ontvangt u via uw e-mailadres een bericht wanneer er nieuws is
geplaatst, dat betrekking heeft op de groep van uw kind of algemeen nieuws van de school.
Iedere ouder heeft een eigen account, mits die een uniek e-mailadres gebruikt. Ouders met
hetzelfde e-mailadres hebben dus ook maar één account.
Wat is er mogelijk in het ouderportaal?
Agenda
Altijd de actuele agenda bij de hand met alle activiteiten van de groep van uw kind.
Nieuws uit de groepen, maar ook algemeen nieuws
Alle nieuwsberichten die de school met u wilt delen, vindt u chronologisch gerangschikt.
Klassenlijsten van de groep van uw kind Handig om de gegevens van de groep van uw kind
op te zoeken. En u bepaalt zelf welke gegevens anderen kunnen zien!
Spoedberichten verzenden aan ouders
Als school een spoedbericht met u wil delen, krijgt u, binnen een minuut, een mail hierover
en, wanneer u ook de app heeft geïnstalleerd, krijgt u op dat moment een pushbericht.
Fotoalbums
Fotoalbums kunnen gekoppeld zijn aan een groep of aan de hele school. Hierdoor zijn
sommige albums dus ook alleen zichtbaar voor de ouders van die groepen. De fotoalbums
staan niet meer op een openbare website, waar iedereen ze kan zien, maar afgeschermd in
het ouderportaal. Wel zo veilig dus.
Postvak
Via het postvak kunt u snel berichten versturen naar de leerkrachten. Schoolplein Waar
ouders kunnen reageren op geplaatste items. Ideaal voor hulpverzoeken vanuit het team,
een poll of om bijvoorbeeld input over een onderwerp te vragen.

Documenten
De school heeft de mogelijkheid om hier documenten te plaatsen, die voor ouders handig
zijn om snel te kunnen raadplegen. Denk daarbij aan de schoolgids, het pestprotocol, het
luizenprotocol etc. En.....?
MijnSchool is geen statisch portaal, maar ontwikkelt zich continu. Er zullen in de loop van
het schooljaar meer functies bijkomen, zoals het zelf door ouders in kunnen plannen van de
oudergesprekken en het kunnen inzien van de toetsgegevens van uw kind. Heeft u ideeën,
mist u bepaalde functies, schroom niet om deze door te geven aan school. Wij kunnen deze
dan meenemen naar MijnSchool.
Inlogprocedure
U logt in op het ouderportaal van MijnSchool. Uw gebruikersnaam is altijd het e-mailadres
zoals dat op school in de administratie bekend is. Uw wachtwoord heeft u zelf kunnen
kiezen. Vanuit de school ontvangt u eenmalig op het door u opgegeven emailadres een link
om uw wachtwoord in te stellen.
Zitten uw kinderen net op school en heeft u nog geen link ontvangen van school om in te
kunnen loggen in het ouderportaal? Stuur dan een mail naar
anton.silvius@ambionholding.nl dan krijgt u deze z.s.m. toegestuurd.
MijnSchool is geschikt voor verschillende apparaten, zoals de laptop, tablet en de
smartphone en heeft naast het portaal ook een app voor iOS en Android telefoons om op de
hoogte te blijven van het schoolnieuws. Voor het koppelen heeft u een QR-code nodig die u
in uw eigen account van het ouderportaal kunt vinden. Kijk onderaan deze pagina om de
instructie voor het installeren van de app te downloaden.
Heeft u vragen over het ouderportaal? Neemt u dan gerust contact op met school.
Vanaf 1 februari 2018 gaan wij volledig over op het ouderportaal en zal de nieuwsbrief
vervallen, informatie ontvangt u dan elke week via het ouderportaal.

Informatie van de OR
Vetbollen actie (22 t/m 29 januari 2018)
Na het grote succes van vorig jaar, organiseren we dit jaar ook weer de
vetbollen verkoopactie.
Op deze manier krijgen de vogels in de koude wintermaanden iets
lekkers en proberen wij met elkaar een leuk bedrag te verdienen voor
onze fantastische school.
De vetbollen verkoopactie loopt van 22 t/m 29 januari 2018. Meer
informatie en de vetbollen wordt voor aanvang van de actieweek uitgedeeld.
We maken er met elkaar een mooie actie van!

Vooraankondiging Westermar Familie Bingo

(vrijdag 16 februari 2018 – 19.00 uur)

16
FEB
FAMILI
E
BINGO

Team Westermarskoalle, MR en OR

