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Een nieuw schooljaar

Het schooljaar is begonnen. Zoals u heeft kunnen
zien, is er in de vakantie hard gewerkt. De school
is van binnen mooi wit geschilderd. Aan de
buitenkant is de voordeur opnieuw in de verf
gezet. De zandbakrand heeft een frisse kleur
gekregen en er ligt een nieuwe vloer in de
speelzaal.
Verder is alles goed opgeruimd en zitten we nu in
een frisse, opgeruimde school. We zijn er trots op!
We startten het schooljaar met 98 kinderen, 6
groepen en 13 teamleden. Het is mooi te zien hoe
iedereen zijn draai alweer heeft gevonden.
Ik wens iedereen een goed schooljaar toe, met
veel mooie en fijne momenten.
Albert van Dam
Oudercheque
Een schooljaar draait
een leerkracht niet
alleen. Daar hebben
we ook dit jaar uw
hulp weer hard bij
nodig. Deze week krijgt u de ouderhulpcheque
mee, waarop u aan kunt geven hoe u ons kunt
helpen dit schooljaar. Op deze manier weet de
leerkracht waar zij u voor kan benaderen. We
vragen u deze in te vullen en uiterlijk woensdag
13 september weer in te leveren bij de leerkracht
van uw kind. We hopen dat we ook dit jaar weer
op u kunnen rekenen!

Klusdag
Eén van de activiteiten waar we uw hulp voor
vragen, is de klusdag op zaterdag 23 september. Samen met een groep enthousiaste
ouders willen we die ochtend (van 9.00 tot
12.00 uur) aan de slag om de school en het
plein nóg mooier te maken.
Meld u aan met de oudercheque; vele handen
maken licht werk!
Klasbord
Ook dit jaar gaan we
weer werken met
Klasbord.
Via Klasbord zal de leerkracht belangrijke
nieuwtjes aan u doorgeven. Ook verschijnen
er regelmatig foto’s op. Klasbord is een veilige
en afgesloten app. Alleen leden kunnen de
berichten lezen.
Aanmelden voor Klasbord gaat met drie
eenvoudige stappen. Vandaag krijgt u
hiervoor de uitnodiging met het wachtwoord.
Voor alle groepen moet u zich opnieuw
aanmelden. We hopen uw betrokkenheid te
zien en een aanmelding voor de groep van uw
kind te ontvangen. Hebt u hulp nodig hebben
bij het aanmaken of aanmelden vraag het bij
de leerkracht van uw kind.
Informatieavonden
Op dinsdag 12 september en woensdag 13
september houden wij de informatieavonden.
Op 12 september voor groep 1-2, 3 en 4-5
Op 13 september voor groep 5, 7 en 8.
Tijd: 19.00-19.30 uur.
Tijdens deze avonden vertellen we u over de
gang van zaken in de klas en de activiteiten in
de loop van het schooljaar. De avond is
bedoeld voor ouders.
Op donderdag 14 september, van 15.15 uur tot
15.30 uur, kunt u in de klas komen kijken. Uw
zoon of dochter kan dan de boeken en
schriften laten zien, en vertellen hoe het er in
de klas aan toe gaat. Graag zien we u op één
van deze avonden, of op donderdagmiddag.

Jantje Beton
Op woensdag 13 september
gaat de loterij van het
Nationaal Jeugd Fonds
Jantje Beton van start. De
actie is speciaal ontwikkeld
voor basisscholen. De helft
van de opbrengst van de
loten mogen wij zelf houden.
De andere helft van de
opbrengst gaat naar Jantje
Beton, die het geld besteedt
aan projecten die kinderen
voldoende kansen op ontplooiing geven. Zo gaat
100% van de opbrengst naar de kinderen!
De loten worden verkocht door de kinderen van
groep 4-6 en groep 5.
Kinderen die meedoen aan de loterij verkopen de
loten aan ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s
of andere familieleden en bekenden. Ook nu zijn
er weer veel mooie prijzen te winnen.
Wanneer uw kind (uit groep 4-6 of groep 5) niet
mag deelnemen aan de verkoop van loten, wilt u
dan het boekje mee terug geven naar school? De
deelnemende kinderen moeten vóór woensdag
27 september hun boekje weer op school
inleveren. Het is belangrijk dat ook de loten die
niet verkocht zijn, weer terug komen op school.

De groene smileys staan voor de goede
manier:
- Doe waar je blij van wordt en niet ziek.
- Let op je klasgenoten. Voelen die zich
prettig bij jouw gedrag?
- Let op je juf. Voelt die zich prettig bij jouw
gedrag?
- Let op je vader en moeder. Voelen die zich
prettig bij jouw gedrag?
- De krul aan het eind staat voor de waarden
en normen die je hebt meegekregen.
De rode smileys staan voor de andere manier:
- Doe niet als een vervelend lopend
motortje
- Jouw vrienden/vriendinnen vinden het
fantastisch wat jij doet, de rest van de
klas denkt: daar gaan we weer.
- Juf en meester kijken niet blij
- Papa en mama kijken niet blij als ze zien
hoe jij doet.
- Jouw gedrag lijkt niet op de normen en
waarden die je hebt meegekregen van
huis uit.

Schoonmaken materialen groep 1-2 en groep 3
Donderdag 14 september krijgen de kinderen
enkele puzzels of ander speelgoed mee uit de
klas, met het verzoek deze eens lekker een sopje
te geven. Zo kunnen de kinderen het hele jaar
spelen met schone spullen.
Wilt u uw kind donderdagmiddag een tas mee
naar school geven? We ontvangen de
schoongemaakte spullen dan graag maandag
18 september weer terug.
Mogen we rekenen op uw medewerking?
Alvast bedankt.
Kanjertraining
We zijn - meteen bij de start van het schooljaar ook begonnen met de Kanjerlessen. Aan het
begin van het jaar is het belangrijk om goed met
elkaar af te spreken, hoe we met elkaar om willen
gaan.
Dat doen we aan de hand van de smiley-poster.
Je kunt op twee manieren met elkaar omgaan.

Op die manier laten we de kinderen beseffen
dat je je eigen gedrag zelf kunt kiezen, en dat
het belangrijk is rekening te houden met een
ander, zodat die zich ook prettig voelt.

Skateclinic
Aanstaande maandag is de skateclinic gepland.
Nu hopen we écht op mooi weer. Nog even een
paar belangrijke dingen op een rijtje:
De clinic is van groep 3 t/m 8.
De organisatie zorgt voor skates en bescherming
(helm, pols-, elleboog- en kniebescherming),
maar als je het zelf hebt, neem het dan mee naar
school. Een muts of pet voor onder de helm moet
je zelf meenemen.

Kalender
ma. 11-9: skate-clinic, groep 3 t/m 8
workshop boomwackers, groep 1-2 en 3
di. 12-9: workshop boomwackers groep 7 en 8

We hopen dat het weer ons dit keer niet in de
steek laat en kijken uit naar een actieve ochtend.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op
donderdag 21 september.

Boomwackers
Voor de muzieklessen
op school hebben we
‘boomwackers’ aangeschaft.
Boomwackers
zijn kleurige klankbuizen,
waarmee
je
zelf
melodietjes kunt spelen.
Volgende week krijgt iedere groep een workshop,
waarin wordt uitgelegd hoe dat precies in z’n
werk gaat. We worden er vrolijk van.
Ophalen van de kleuters
Nog even een herinnering in het nieuwe jaar.
Haalt u uw kleuter op, wilt u dan op het plein vlak
bij de ingang wachten? Zo kunnen wij het
overzicht houden. Bedankt !
’s Middags niet te vroeg op school
We willen u ook nog even herinneren aan de
regel dat leerlingen niet voor 13.15u bij het hek
van de school komen staan.
Jarigen

Pas geleden waren jarig:
5 september: Ayla (groep 4-6)
6 september: Vimara (groep 7)
en binnenkort is het feest voor:
9 september: Chyana (groep 3)
15 september: Emira (groep 5)
20 september: Daris (groep 1-2)
Van harte gefeliciteerd !
Welkom
Nieuw op school:
Arman, Elena en Dailey in groep 1-2.
Jakub in groep 5.
Veel plezier op Westerkim!

di. 12-9, 19.00 uur: informatieavond gr. 1-2, 3 en 4-6
wo. 13-9, 19.00 uur: informatieavond gr. 5, 7 en 8

wo. 13-9: Start Jantje Beton
do. 14-9, 15.15 uur: kijken in de klassen
ma. 18-9: workshop boomwackers gr. 4-6 en 5
wo. 20-9: installatie leerlingenraad

