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 Nieuwsbrief OBS West
 Week 26

 

 In deze nieuwsbrief:
Agenda
Nieuws van de directie
Zomerfeest
Nieuws van externen

Agenda
Week 26: 24 juni - 28 juni
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Agenda
Week 27: 01 juli - 05 juli
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 Algemeen nieuws 
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Nieuws van de directie 
Formatie
Deze periode zijn we druk bezig met het maken van de formatie. We hebben het plaatje voor
volgend schooljaar bijna compleet en zullen u hierover binnenkort informeren.

Zomerfeest 
Groepen 1 t/m 4 
Op vrijdag 12 juli vieren we het zomerfeest. Voor de groepen 1 t/m 4 komt Circus Rotjeknor de dag
voor ons verzorgen. 
De schooltijden zijn zoals normaal. Voor beide eetmomenten mogen de kinderen zelf iets
meenemen. De ouderraad zorgt voor iets lekkers als extraatje. 
Gedurende de dag zullen de kinderen allerlei circusactiviteiten oefenen en aan het eind van de
schooldag geeft elke klas een echte circusvoorstelling.  
De kinderen mogen verkleed naar school komen. Wel graag in het thema circus. Dat kan van alles
zijn: clowns, allerlei circusdieren en dierentemmers,  
koorddansers, jongleurs, acrobaten, een circusdirecteur etc. 
De kinderen zullen de hele dag actief zijn dus graag kleding die niet te warm is en waarin ze lekker
kunnen bewegen. 
Hulpouders kunnen zich aanmelden bij de leerkracht van hun kind. 
Zij worden dan ook verwacht op de oefenavond van Circus Rotjeknor op donderdag 4 juli van 19.00
tot 21.00 uur in de aula van de hoofdvestiging. 

Groepen 5 t/m 8
Dit jaar heeft het eindfeest in de bovenbouw het thema: West goes Back to the Future.
De kinderen zullen die dag een spannende reis door de tijd maken en bezoeken alle tijdvakken.
Vuur maken zoals de jagers dat deden, als een ridder de strijd aangaan of als een gladiator de
arena inlopen. Alles komt op vrijdag 12 juli voorbij.
Voor het eindfeest zijn wij nog op zoek naar hulp! De groepjes zullen onder begeleiding de spellen
spelen. Hiervoor zoeken wij 3 hulp (groot)ouders per klas. Wilt u liever geen groepje begeleiden,
maar wel een spel begeleiden? Dat kan ook! Helpt u ons op 12 juli? Meld u dan aan bij de
groepsleerkracht!    

                      

 

Nieuws van externen
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Gratis proeflessen bij het Jeugdtheaterhuis!   
Kun je niet stilzitten als je muziek hoort en ben je het gelukkigst als je kunt zingen, dansen en
acteren? Bedenk jij de spannendste verhalen of ben je al een acteur of actrice in de dop? Dan ben
je bij het Jeugdtheaterhuis aan het goede adres! Ontdek kanten van jezelf waarvan je niet wist dat je
ze had. Leer nieuwe vrienden kennen, krijg meer zelfvertrouwen en vooral: maak veel plezier! 
 
Vanaf eind september kun je meedoen met de Musical- en Theaterlessen voor kinderen en jongeren
van 4 tot 21 jaar. Samen met een vaste groep professionele docenten biedt het Jeugdtheaterhuis
een veilige thuishaven voor kinderen en jongeren die van toneelspelen, zingen en dansen houden,
maar ook voor hen die net even dat beetje meer zelfvertrouwen nodig hebben en nieuwe vrienden
willen maken. Het lesseizoen wordt afgesloten tijdens het Jeugdtheaterhuis Weekend, waarin alle
leerlingen met elkaar een echte voorstelling maken.   
 
Nieuwsgierig? Om een idee te krijgen wat een les van het Jeugdtheaterhuis precies inhoudt, kun je
vrijdag 14 juni meedoen met een gratis proefles in C.C. Fluiterlaan, Fluiterlaan 400 (boven het Isala
Theater, ingang achterkant) in Capelle aan den IJssel. 
 
Musical-Theaterles 4-6 jaar » 16.30 - 17.00 uur 
Theaterles 7-12 jaar » 16.30 - 17.15 uur  
Musicalles 7-12 jaar » 17.15 - 18.00 uur 
ActeerLAB 12+» 18.15 - 19.00 uur 
MusicalLAB 12+ » 19.00 - 19.45 uur 
 
Aanmelden voor de proeflessen kan via www.jeugdtheaterhuis.nl/proefles of kom een kwartier voor
aanvang naar de les. 
 
Inschrijven voor lesseizoen 2018-2019 
Wie al zeker wil zijn van een plek in de les naar keuze, kan zich ook al inschrijven
via www.jeugdtheaterhuis.nl. Bekijk daar ook het volledige lesaanbod.  

Activiteiten wijkcentrum De Harp 
 
Kinderbingo op woensdagmiddag 03 juli 
De bingo is op woensdag 03 juli in wijkcentrum De Harp (naast OBS West), Jan de Geusrede 39f,
van 13:30 tot 15.00 uur. 
 Het is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De kosten zijn € 1,50- per boekje  
Aanmelden kan via info@wijkcentrumdeharp.nl 
(Graag voor vrijdag 28 juni aanmelden) 
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E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 
 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is
een geweldeige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-
niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje
van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor
geen lid te zijn van de bibliotheek. 
 
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar.
De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Doe mee aan jubileum-editie van de Zwem4daagse! 
Van 15 t/m 19 juli organiseert Zwembad de Lansingh weer de Zwem4daagse Krimpen a/d IJssel.
Aangezien het dit jaar de 50e editie is van de Zwem4daagse, wordt het een groot familiefeest.
Speciaal voor basisschoolleerlingen is er daarom een kortingstarief, waarmee ze slechts €12,-
betalen voor deelname. 
 
Deelnemers krijgen vijf dagen de kans om vier keer te komen zwemmen. Hierbij kunnen ze kiezen
uit 250, 500 of 1.000 meter per keer. In het zwembad wordt een parcours uitgelegd met o.a. een
obstakelbaan. Naast het zwemmen wordt er elke dag een leuke activiteit georganiseerd. Denk
aan clinics van de duikvereniging en Reddingsbrigade. De week wordt afgesloten met een
spetterende zwemdisco.  
 
Doe dus gezellig mee met jouw familie en klasgenootjes. Met de Zwem4daagse kan namelijk een
leuke prijs gewonnen worden. De klas met de meeste deelnemers wint namelijk een gratis
zwemuitje! Doe dus mee en schrijf je in voor €12,-. Voor deelnemers vanaf 13 jaar bedraagt het
tarief €15,-. Dit is inclusief alle dagen gratis vrijzwemmen en deelname aan de extra activiteiten. 
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Contactgegevens OBS West

Onderbouw
Berliozstraat 11
2901 GA Capelle aan den IJssel

                      Telefoon: 010-2022044

                      Bovenbouw
                      Jan de Geusrede 39 e/g
                      2901 CN Capelle aan den IJssel
                      Telefoon: 010-2022044

                      Email algemeen: 
                      admin-west@blickoponderwijs.nl

                      Website:
                      www.obswest.nl

Copyright © *2017* *OBS West*, All rights reserved.

Our mailing address is:
*|admin-west@blickoponderwijs.nl* 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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