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Ouderavond
Woensdag
heeft
u
de
uitnodiging gekregen voor de
ouderavond: ‘Ik ben trots op
Westerkim.’
We willen u laten zien, wat er
tot nu toe al gedaan is en waar
we trots op zijn. Het wordt een
positieve avond, waar u zelf
ook aan de slag kunt. Door middel van een
speurtocht door de school, laten wij u de mooie
dingen van de school zien en kunt u ook zelf uw
inbreng geven. En .. vergeet u niet de kleurplaat
(de pauwenveer) van uw zoon en/of dochter mee
te nemen? Tot donderdag!
Kinderboekenweek

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek
gestart. Het thema “Gruwelijk eng “ werd
geopend voor de onderbouw met een
poppenkastspel opgevoerd door de ouders van
de OV “De Helpende Handjes “. Het ging over
een heks die Jan Klaassen betoverd had in een
mug. Voor de bovenbouw werd er een gruwelijk
eng verhaal verteld door meneer Albert over een
man met een bloedende vinger. De komende
weken zal de school steeds enger worden door
de knutselwerkjes die in elke klas gemaakt
worden en de enge verhalen die gelezen en
verteld worden.
Let op! Woensdag 11 oktober is de boekenmarkt.
Bij goed weer wordt de markt buiten gehouden.
Dus kom een kijkje nemen om je boekenkast aan te
vullen. ( Neem wel veel kleingeld mee! )

Excursie naar het Rijksmuseum
Op dinsdag 24 oktober gaan de kinderen van
groep 6, 7 en 8 iets leuks doen!
Ze gaan naar Amsterdam om een bezoek te
brengen aan het Rijksmuseum. Daar gaan ze
een rondleiding krijgen met als onderwerp: De
Gouden Eeuw.
De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben
dit onderwerp tijdens de geschiedenisles al
gehad. Dus hoe leuk is het dan als je van alles
te zien en te horen krijgt over deze tijd.
Bovendien kunnen ze ook de Nachtwacht zien!
Hopelijk een excursie die ze niet snel zullen
vergeten.
We vertrekken al vroeg! Ze moeten om 8 uur
op school zijn, want om 5 over 8 zal de bus
vertrekken!
Willen jullie het volgende meenemen:
- tienuurtje: brood of fruit/groente en
drinken
- lunch met drinken
Rond 13.30 uur zijn we weer terug op school.
De kinderen mogen dan om 14.00 uur naar
huis. Mocht dit lastig zijn met opvang, dan
kunnen ze ook tot half 4 op school blijven;
geef dat s.v.p. van tevoren dan aan de
leerkracht door.
Het wordt een leuke en leerzame dag!
Actie Jumbo: Sparen voor je school
Doet u boodschappen bij de Jumbo? Dan kunt
u de school helpen door punten te sparen.
Dit gaat als volgt: Bij elke € 10,-- aan
boodschappen krijgt u een schoolpunt met
daarop een code.
Deze code kunt u invoeren op de website:
www.jumbosparenvoorjeschool.nl Op deze
website kunt u onze school invullen, dan
krijgen wij uw punten.
U kunt de punten ook in de doos doen, die in
de hal staat, dan voeren wij de punten in.
De actie loopt t/m 21 november. Met de
gespaarde punten kunnen wij leuke dingen
voor de school kopen, zoals materialen voor
het schoolplein. Alles is welkom, dus .. sparen
maar.

Kunstkanjers
Vanaf 6 november starten weer de naschoolse
activiteiten van Kunstkanjers. Zes weken lang
kun je een culturele activiteit volgen, voor slechts
€ 15,-- in totaal. Dit blok worden de volgende
cursussen aangeboden:
- Danskriebels, dans voor groep 1-2-3, in de
Heilig Hartschool
- Toneelkriebels, toneel voor groep 3 t/m 6, in
de Biezenkring
- Zentangle, een beeldende activiteit voor
groep 3 t/m 8, op de Achterberg.
Wil je meedoen, meld je dan aan, via de website:
www.kunstkanjers.nl
Jarigen

Binnenkort is het feest voor:
8 oktober: Bas (groep 5)
18 oktober: Julia (groep 1-2)
18 oktober: Myra (groep 8)
20 oktober: Alim (groep 1-2)
21 oktober: Kayra (groep 3)
21 oktober: Maher (groep 6)
25 oktober: Faruk (groep 6)
Van harte gefeliciteerd!

Kalender
10 oktober: OV-vergadering
11 oktober: koffieochtend
boekenmarkt
MR-vergadering
12 oktober: ouderavond ‘Ik ben trots op
Westerkim’
13 oktober: voorleeswedstrijd bovenbouw
14 t/m 22 oktober: herfstvakantie
24 oktober: excursie Rijksmuseum, groep 6-7-8
26 oktober: Nieuwsbrief nr. 4
27 oktober: bovenbouwdisco

