Westerkimnieuws nr. 2
21 september 2017
Openbare basisschool Westerkim
Daltonschool
Vermeerstraat 1, 5102 DC Dongen
0162-313836
westerkim@obswesterkim.nl
www.obswesterkim.nl
Leerlingenraad
Afgelopen woensdag werd de nieuwe
leerlingenraad geїnstalleerd. De leerlingenraad
denkt mee met plannen voor de school en heeft
zes keer per jaar een vergadering met meneer
Albert. Bas, Ilse, Lynn, Ismail, Roxanna, Asude,
Eldin en Ajdin zijn de nieuwe leden van de
leerlingenraad.
Ze werden officieel beëdigd door met de hand op
de vlag van Westerkim te beloven dat ze goed
hun best zullen doen in de leerlingenraad.

Gaat Westerkim verhuizen?
Nee ! Of toch?
Dongen heeft op dit moment 11 scholen, met elk
een eigen gebouw. Door de gemeente wordt
regelmatig bekeken of de gebouwen nog
voldoen aan deze tijd en passen bij het aantal
leerlingen. Een gebouw met veel lege lokalen is
nadelig voor een school: er gaat dan meer geld
dan nodig naar gebouwonderhoud, energie e.d.,
terwijl we dat liever aan onderwijszaken
besteden.
De afgelopen maanden heeft een adviesbureau,
samen met bestuurders en directeuren van de
scholen, gekeken naar de schoolgebouwen in
Dongen. Voor ieder ‘cluster’ in Dongen is een
voorkeursscenario opgesteld. Voor het cluster
West I en II zien we dat beide scholen
(Vlinderboom en Westerkim) qua gebouw groter
zijn dan voor het huidige leerlingaantal nodig is.
Er wordt voorgesteld om beide scholen in één
nieuw gebouw onder te brengen. Waar? Dat
moet nog bepaald worden. Op één van de
huidige plekken, of misschien wel ergens anders
in de wijk.

Zo is voor ieder cluster een toekomstvisie
opgesteld; vervolgens is er een prioriteitenlijst
gemaakt,
waarbij
de
plannen
voor
Vlinderboom/Westerkim op plaats nr. 5 staan,
na Beljaart, Oud Dongen, Biezen en ’s
Gravenmoer.
Dit plan ligt nu als voorstel bij de gemeenteraad. Vorige week werd dit besproken en kon
u het ook in de krant lezen.
Urgentie is er bij ons dus niet en dat is ook
logisch: ons gebouw is het jongste gebouw
van alle scholen in Dongen en onlangs nog
flink opgeknapt. Wél is het goed dat er
nagedacht wordt over de toekomst en daar
heeft Westerkim ook zeker een plaats in!
Brandoefening
Afgelopen maandag hielden wij een
brandoefening. Plotseling ging het alarm af en
in een mum van tijd waren alle groepen volgens de afspraken - buiten. De kinderen
gedroegen zich rustig en gedisciplineerd. Met
het team gaan we evalueren wat er nog beter
kan tijdens een ontruiming.
Kinderboekenweek
Volgende week is de kinderboekenweek. Het
thema is griezelen. Dinsdag krijgt u een brief
met activiteiten die we van plan zijn te doen.
Gezocht: versieringen voor Halloween
Beste ouders,
Woensdag 4 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is “Gruwelijk eng”.
Wij van de Helpende Handjes ( OV ) willen de
school spannend versieren. Hiervoor zijn wij
op zoek naar “Gruwelijk enge spulletjes”,
zoals: oude, witte lakens, Halloweenspulletjes,
Heksenspulletjes of andere versieringen die in
het thema passen en die wij mogen gebruiken
en houden. Dit alles kunt u inleveren bij Juf
Margret van groep 5.
Alvast bedankt!

Thuisversie Ambrasoft
Wij werken op school al vele jaren met de
software van Ambrasoft. Dit pakket heet
"MijnKlas". De kinderen oefenen hiermee op hun
eigen niveau aan verschillende vakken,
waaronder taal en rekenen. Vanaf groep 3 is er
ook de mogelijkheid om thuis (verder) te
oefenen. In het verleden heeft u daar een
activeringscode voor meegekregen.
Heeft u deze code nog niet gekregen of bent u
hem kwijt? U kunt dan een nieuwe code
aanvragen, zodat uw kind(eren) thuis ook
kunnen oefenen met de software. Stuur in dat
geval een e-mail naar meneer Marcel
(marcelvandeneinde@obswesterkim.nl) en u
krijgt de code met instructies dan teruggemaild.
Studiedag
Komende maandag heeft het team een
studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij.
Die dag gaan we verder met het rapport ‘Wij
gaan voor Westerkim’; het onderzoek dat door
Marjo van Gelderen is gedaan, met als doel meer
kinderen op Westerkim te krijgen.
We gaan de aanbevelingen goed bekijken en die
omzetten in een Plan van Aanpak. Op de
ouderavond van 12 oktober willen we u daar
meer over vertellen. Houdt u die avond vrij?
Spelinloop
Dinsdag 3 oktober is er weer spelinloop, voor de
groepen 1-2 en 3. U kunt dan met uw kind
meespelen tot 13.50 uur. Voor uw kind onder de 4
jaar is er opvang in de speelzaal. De kinderen
vinden het altijd erg leuk als u komt.
Boomwackers
Boomwackers zijn
holle buizen, met
een mooi kleurtje,
waar je muziek
mee kunt maken.
In alle klassen is
een
muziekdocent(e)
geweest en de kinderen hebben met de
boomwackers muziek gemaakt. We hebben de
boomwackers zelf op school, dus we kunnen ze
nog vaak gebruiken.

Skates gezocht
Wie heeft er skates over, die niet meer passen
en gebruikt worden? De overblijf maakt er
graag gebruik van. Neem s.v.p. contact op
met Jolanda van Loon.

Kinderpostzegels
Woensdag
27
september
start
de
kinderpostzegelactie. De leerlingen van groep
7-8 gaan kaarten en zegels verkopen. De
opbrengst is voor een goed doel: arme
kinderen in Nederland en daarbuiten.
Jarigen

Binnenkort is het feest voor:
4 oktober: Charlotte (groep 6)
5 oktober : Yaren (groep 2)
Van harte gefeliciteerd !!
Kalender
ma. 25 september
wo. 27 september
di. 3 oktober
wo. 4 oktober
do. 5 oktober

studiedag: alle kinderen
zijn vrij
start Kinderpostzegels
spelinloop gr. 1-2 en 3
start kinderboekenweek
staking; de school is die
dag dicht

In verband met de staking ontvangt u de
volgende nieuwsbrief een dag later: op 6
oktober.

