
 

 

      

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

In deze nieuwsbrief vindt u berichtjes van de verschillende groepen. Ze hebben heel erg hun best 
gedaan te laten zien waar de kinderen mee bezig zijn. Want we vinden het oprecht heel jammer dat 
u de sfeer in de groepen nu niet kunt proeven. We hopen dan ook dat dit in de toekomst zeker weer 
wel kan. Veel plezier met het lezen en ik wens u allemaal al een fijn Sinterklaasfeest. 

Hartelijke groet namens het team 

 
 
Honden op het schoolplein 
We merken dat er steeds vaker ouders hun hond meenemen op het schoolplein. Praktisch gezien 
snappen we dat. Het is echter voor sommige kinderen niet fijn. Zeker niet als je bang bent voor een 
hond.  
Daarom de vraag je hond NIET mee te nemen op het schoolplein. 
Alvast bedankt voor het begrip. 
 
 
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek  
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen 
vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze 
gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook 
belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen 
hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de 
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons 
helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland 
helpt verbeteren.  

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de 
Statis- tiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling 
van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 
opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar 
zijn voor andere mensen.  

 



 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare 
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens 
vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de 
strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u 
toch be- zwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten 
weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS 
gestuurd worden.  

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen mogen gegevens over taal en 
rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ 
persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de 
onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere 
persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toe- stemming geven. Dat is 
hier niet aan de orde. Omdat het om toets gegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u 
bezwaar heeft. 

 

Sinterklaas in groep 3 

De kinderen van groep 3 zijn helemaal vol van Sinterklaas. Zo is er met een WC rolletje een 
Sinterklaasje geknutseld. Er zijn er al veel af, er zijn er nog een paar die een mijter en een baard 
moeten krijgen. Misschien kunnen jullie thuis een Piet maken? Het is leuk als je deze op school laat 
zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinterklaas op school 
Op 4 december komt Sinterklaas wel naar school, maar vanwege het Coronavirus is er geen intocht 
en kunnen de ouders helaas niet aanwezig zijn bij de Sinterklaasviering.  

De school is op 4 dec. op de normale tijd uit. (14.30 uur). 

 

 

Groep 1-2 en thema Herfst 
De kleuters hebben genoten van het thema herfst. Helaas konden we dit schooljaar niet naar het 
bos, dus hebben we het bos naar Westwijzer gehaald. In de herfsthoek kwam boswachter Henk 
vertellen over de dieren en het leven in het bos. Het was een geweldig leuke afsluiting van ons 
thema! 

Dank je wel meneer Henk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4 Herfstwandeling 
Naast al het harde werken in boekjes voor rekenen, lezen en spelling, is het 
hartstikke leuk om ook op een andere manier te leren. Wij hebben daarom 
een herfstwandeling naar “De warande” gemaakt.  

De volgende doelen hebben we daarmee bereikt: 

-Voorzichtig zijn met oversteken, wandelen in tweetallen en rustig  
  met elkaar praten onderweg en in het bos. 
-Herfstspullen verzamelen en benoemen zoals: bladeren, kastanjes, eikels en beukennootjes.  
  Deze zijn later weer gebruikt in een knutselwerkje. 
-Tijdens een tik spel houden aan spelregels. 
-Respect hebben voor de natuur; afval in de prullenbakken. 
-De geschiedenis leren van de begraafplaats in het bos,  
 de plek waar familie Wesselman ligt begraven. 
-In tweetallen met de ipad foto’s maken, en dit was natuurlijk superleuk! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 
We zijn een Sinterklaaskrant aan het maken met verhalen, artikelen en advertenties erin. Er wordt 
nog een mooie voorkant gemaakt en elke groep stemt volgende week voor de mooiste. Dan is de 
krant klaar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Groep 7 
Om de zorg te bedanken in deze tijd, hebben alle kinderen uit groep 7 meegedaan aan de Jerusalema 
Challenge. Alle kinderen hebben goed meegedaan. Ze hadden de dans supersnel onder de knie. Trots 
op groep 7! Hieronder staan de foto’s van deze dans. 

 

 

 

 

 

 



Verloren voorwerpen 

Deze broodtrommels, jassen en tassen zijn gevonden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze week graag ophalen, anders gaat het weg. 

 

Stagiaire 

Hallo mijn naam is Robin Slaets, ik ben achttien jaar oud en ik loop sinds dit jaar elke donderdag 
stage op Basisschool de Westwijzer. Ik ben dit jaar begonnen aan de opleiding Pedagogiek, waar ik 
studeer op Fontys hogeschool in Eindhoven. Voor deze opleiding moest ik een stage vinden waarbij ik 
mijn pedagogische ervaringen ga opdoen. Ik heb wat gezocht en kwam al snel uit op de Westwijzer. 
Het sprak me aan omdat ik de school er mooi uit vond zien en omdat het bij me in de buurt was. Ik 
ben op bezoek geweest en het beviel gelijk. Mijn doel dit jaar is om veel te leren van verschillende 
situaties en om een pedagogische relatie op te bouwen, en ik weet zeker dat dat gaat lukken met de 
klas en stagebegeleider die ik heb. Al om al het is een erg leuke ervaring voor mij en ik hoop dat de 
school net zo blij is met als ik ben met de school en de kinderen uit mijn klas. 

mvg Robin Slaets 

 

Groep 6 
De sint is het land nog niet uit, maar groep 6 heeft de klas al wel winter/kerst klaar geknutseld. Dat 
vonden alle kinderen leuk om te doen!  

 

 


