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Algemeen: 
 
De tijd vliegt! De eerste zes weken na de zomervakantie zijn alweer voorbij.  
Zes weken waarin we geïnvesteerd hebben in groepsvorming, het neerzetten van 
een fijne sfeer in de groepen door middel van De Gouden Weken.  
Iedere groep heeft regels en groepsnormen voor het nieuwe schooljaar afgesproken 
en zichtbaar gemaakt in de groep. 
 
Voor schooljaar 2021-2022 hebben we verschillende speerpunten waar we ons op 
willen gaan richten:  
 
*de aanschaf en de implementatie van een nieuwe methode voor rekenen en 
Wiskunde 
*de aanschaf en implementatie van “Bouw”  (leesinterventie programma) 
*het opzetten van een doorgaande leerlijn voor Wetenschap en Techniekonderwijs 
  (speerpunt alle scholen Openbaar Onderwijs Westerwolde) 
*professionalisering van het team t.a.v. vergroting van de deskundigheid op het 
gebied van ontdekkend en onderzoekend leren, procesgerichte feedback, leren 
zichtbaar maken, executieve functies en metacognitie 
*vervanging van alle computers/hardware  
 
 
Dit schooljaar start het Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) met de 
zogenaamde OOW-cafés.  
Deze cafés zijn na schooltijd toegankelijk voor alle personeelsleden die werkzaam 
zijn bij OOW.  
Het eerste café staat in het teken van Wetenschap & Techniek binnen het  
basisonderwijs.  
Wetenschap en techniek is een speerpunt van OOW. Door samen te werken met 
andere scholen binnen ons bestuur, kunnen we de kennis delen en elkaar helpen 
om een leerlijn Wetenschap en Techniek te ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

 

 
 
 

 
OOW-café: 
Op maandag 4 oktober wordt het eerste ‘OOW- café’ voor alle personeelsleden 
die werken bij onze scholengroep Openbaar Onderwijs Westerwolde, georgani-
seerd. 
Het OOW-café vindt plaats op de locatie Interschool in Ter Apel. 
Omdat het OOW café om 14.30u van start gaat, zijn alle leerlingen op maandag-
middag 4 oktober om 14.00u vrij van school!  
Wees op tijd om uw kind (eren) te halen, want alle teamleden zijn direct na 
schooltijd afwezig. 
 

 
Kinderboekenweek: 
Op woensdag 6 oktober start de 67e editie van de Kinderboekenweek. 
Dit jaar geeft de Kinderboekenweek via boeken  kinderen de ruimte om te fan-
taseren over wat zij het allerliefste willen worden. Het thema is “Worden wat je 
wil” en gaat over beroepen. 
Op school zullen we hier de komende week flink wat aandacht aan schenken. 
Tijdens de Kinderboekenweek laten we de leerlingen via allerlei activiteiten in het 
teken van het thema “worden wat je wil” kennis maken met hoe leuk lezen kan 
zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
In de maand oktober  doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan de 29e editie 
van de “Nationale Voorleeswedstrijd”. De leerlingen  nemen op school deel aan 
verschillende onderlinge wedstrijdrondes,  waaruit er 1 Voorleeskampioen wordt 
gekozen die de school wellicht mag vertegenwoordigen op de provinciale voor-
leeswedstrijd. Wie weet zit de Nationale Voorleeskampioen bij ons op school! 
 



 

 

Ouderbijdrage: 
De ouderraad vraagt jaarlijks om een ouderbijdrage aan alle ouders. 
Om activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst, theaterbezoek, sportdag,  
projectsluitingen, Pasen, activiteiten in laatste schoolweek en diverse andere 
activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij van de ouders een jaarlijkse vrijwil-
lige ouderbijdrage.  
In de maand oktober krijgt uw kind een brief mee naar huis, voor het innen van 
de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022. 
Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, betalen een 
aangepast bedrag.  
De ouderraad beheert de ouderbijdrage en maakt zich wel zorgen als ouder(s)/
verzorger(s) het niet betalen. Alleen als iedereen betaalt, kan de ouderbijdrage 
zo laag mogelijk blijven en blijft het mogelijk om leuke activiteiten voor de 
kinderen te organiseren en te bekostigen. 
  
Obs Willem Lodewijck wil niet alleen een school zijn waar kinderen alleen maar 
leren, maar ook een leuke tijd hebben. Mocht u het bedrag om bepaalde  
financiële redenen niet of moeizaam in 1x kunnen betalen, dan is betalen in 
termijnen in overleg met de directeur altijd mogelijk.  
Ook zijn er mogelijkheden via Stichting Leergeld.   
(voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de directeur) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Stagiaire: 
Vanaf 21 september is er op de dinsdag en woensdagochtend een 2e-jaars 
stagiaire/student van de lerarenopleiding PABO bij ons op school.  
Zijn naam is  Sebastijan de Graaf 
We wensen meester Sebastijan een plezierige en leerzame tijd toe op obs Wil-
lem Lodewijck. 

 

 

 
 
 

Informatie avond: 
Op maandagavond 25 oktober zijn 
alle ouders uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen, waarin uitleg wordt 
gegeven over wat ouders en leerlingen in het schooljaar 2021-2022 kunnen ver-
wachten. In verband met Corona hebben we het afgelopen schooljaar geen in-
formatie avond georganiseerd. Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen rondom 
het Coronabeleid, durven we er vanaf nu weer op aan om  (kleine) groepen ouders 
te ontvangen in school. Daarom willen wij u vragen u op te geven voor deelname 
aan de informatie avond. 
In de eerste week van oktober ontvangt u een uitnodigende brief. 
De informatieavond wordt dit jaar gekoppeld aan de zakelijke ouderavond.  
Aanvang: 19.00u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktobermaand Kindermaand 
Gratis meedoen aan workshops en spannende speurtochten? 
Een mooie kindervoorstelling bezoeken of een leuke rondleiding volgen? Rondkijken 
in een kasteel of museum?  Het kan tijdens Oktober Kindermaand 2021. In Drenthe 
en Groningen!  
Kijk voor meer informatie op www.kindermaand.nl.  
Op de meegegeven flyer is ook veel informatie te vinden.  
 
               

http://www.kindermaand.nl


Verder kijken met “ZIEN!” 
Aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen is waardevol! 
“ZIEN!“ is een digitaal hulpmiddel dat bij ons op school gebruikt wordt door de 
leerkrachten. De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat hem/haar 
helpt om de signalen die kinderen afgeven op te vangen. Hierdoor is hij /zij in staat 
de kinderen in de groep beter te begrijpen.  Aan de hand van een vragenlijst kan de 
leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van een kind in kaart brengen.  
Erna volgen suggesties voor de leerkracht over hoe hij de groep of een kind extra zou 
kunnen ondersteunen. Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen ook zelf een vragenlijst 
invullen. Door hun antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van 
zichzelf vindt; “waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij 
daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?”   
Daarnaast gebruiken we als school ook een vragenlijst voor ouders of verzorgers.  
Zo ontstaat er een breed beeld van het functioneren van een kind, thuis en op 
school. Deze vragenlijst ontvangt u deze maand via uw e-mail. 
  
In november worden de eerste gesprekken rondom de  ontwikkeling  van uw kind
(eren) gevoerd.  
Deze gesprekken worden de “Zien”-gesprekken genoemd en gaan over het sociaal 
emotioneel functioneren en welbevinden van uw kind (eren). 
De“ Zien”-gesprekken worden in de vorm van een driehoeksgesprekken aangevlogen. 
Een driehoeksgesprek is een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen om 
tafel zitten. 
Door de gesprekken op deze manier vorm te geven, willen wij bij deze gesprekken, 
naast ouders, juist ook de kinderen actief betrekken.  
Het gaat tenslotte om hún ontwikkeling! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Schoolfruit: 
Onze school heeft ook dit jaar weer het geluk om uitgeloot te zijn voor het EU 
schoolfruit-programma.  
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. 
Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente 
en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Eu-
ropese Unie. 
Vanaf 15 november doet de hele school  ( groep 1 t/m 8) mee aan het schoolfruit 
programma. 
U hoeft u uw kind in deze periode geen extra fruit mee te geven, want het krijgt 
fruit op school.  (t.z.t. krijgt u meer informatie over het schoolfruit-programma.)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   Oud papier:    zaterdag 16 oktober 2021! 

   Helpende handen:        Gienus Hensens / Harry Kuiper 
 



In het verschiet: 
 
 Woensdag 3 november 2021 - Nationaal Schoolontbijt 
     Cursus Hoogbegaafdheid (juf Kirsten) 
Donderdag 4 november 2021 - Teamscholing “executieve functies”                     
     14.30u 
Maandag 8 t/m donderdag 11 november - “ ZIEN”-gesprekken 
 
Donderdag 11 november 2021 - Sint Maarten 
 
Maandag 15 november 2021 - Sint catalogus mee + verlanglijst  
     maken 
     Start EU-schoolfruit programma 
Dinsdag 16 november 2021 - IB-overleg  (juf Kirsten) 
 
Woensdag 17 november 2021 - Teamoverleg 
 
Donderdag 18 november 2021 - Cursus Tandem IB/directie 
     (juf Kirsten/juf Marjan) 
    - Fietslessen voor groep 4 t/m 6 
Maandag 22 november 2021 - Zorgoverleg 
 
Dinsdag 23 november 2021 - Cursus Hoogbegaafdheid (juf Kirsten) 
 
Woensdag 24 november 2021 - Cursus “ Alles-in-1”  op de Clockeslach 
     14.30u-17.00u 
Donderdag 25  november 2021 - MT-overleg + bestuur (juf Marjan) 
     Streetwise  (Veilig Verkeer Nederland) 
Dinsdag 30 november 2021 - Nieuwsbrief 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 


