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Ouderavond ‘Ik ben trots op Westerkim’

‘Ik ben trots op Westerkim’. Dat was het
onderwerp van de ouderavond, 12 oktober.
We wilden u laten zien waar we trots op zijn: op
de school, op het werk dat de afgelopen
maanden is verzet, op de rust en veiligheid die we
kinderen bieden, én we zijn trots op onze
kinderen.
In de vorm van een speurtocht gingen ouders in
tweetallen door de school. Zo konden ze zien
waar we mee bezig zijn. Ook was er gelegenheid
zelf ideeën aan te dragen.
Deze avond was het startpunt voor het Plan van
Aanpak, dat naar aanleiding van het rapport ‘Wij
gaan voor Westerkim’ geschreven is.
In september hebben we met het team -tijdens
een studiedag- bij elkaar gezeten en de
aanbevelingen uit het rapport bekeken en
besproken.
Hieruit hebben we drie speerpunten gekozen:
- de school profileren door een betere
uitstraling van plein en gebouw;
- de
school
profileren
door
betere
communicatie;
- de school profileren als multiculturele school;
als ontmoetingsplaats van verschillende
culturen.
Een aantal zaken zijn al reeds aangepakt,
zoals de opknapbeurt in de zomervakantie.
Met deze speerpunten gaan we aan de
slag, zodat we kunnen blijven zeggen: ‘Ik
ben trots op Westerkim.’

Excursie Rijksmuseum
Afgelopen dinsdag gingen de groepen 6, 7 en
8 op excursie naar het Rijksmuseum. Na een
lange busreis (file ), kregen de kinderen in
drie groepen een rondleiding over De Gouden
Eeuw.
Veel dingen die in de les behandeld waren,
werden zichtbaar gemaakt. En natuurlijk werd
ook de Nachtwacht bekeken.
Een leuke en leerzame dag!
Continurooster
Het is al weer enige tijd geleden dat wij u in
een enquête vroegen hoe u dacht over een
continurooster.
Een werkgroep is inmiddels aan de gang
gegaan om verschillende opties en
mogelijkheden te bekijken. Wij willen daarover
graag met u in gesprek gaan en nodigen u
daarom uit voor een informatieavond op
donderdag 16 november, om 19.30 uur.
De geplande ‘oefenweek’ wordt verschoven
naar maart; daarover krijgt u later bericht. Na
deze oefenweek zullen we opnieuw een
enquête houden om te kijken met wat voor
rooster we in het nieuwe schooljaar zullen
starten.
Inspectiebezoek
Op dinsdag 21 november zal de onderwijsinspectie de school komen bezoeken. Twee
inspecteurs gaan in de klassen kijken en gaan
in gesprek met directie, IB-er, leerkrachten,
kinderen en ouders. Volgende week zullen we
enkele ouders benaderen met de vraag of ze
aan een gesprek willen deelnemen.
Ongeveer vijf weken daarna krijgen we een
rapport met bevindingen. We houden u op de
hoogte.

Voorleeswedstrijd

Jarigen

Binnenkort is het feest voor:
29 oktober: Enes (groep 3)
30 oktober: Jasmijn (groep 5)
5 november: Yaren (groep 1-2)
8 november: Ilkan (groep 5)
Van harte gefeliciteerd!
Vlak voor de vakantie was er een spannende
middag op school. Zes kinderen uit groep 6, 7 en
8, uit iedere groep twee, deden mee met de
voorleeswedstrijd. Er werd goed gelezen en
geluisterd. Ylva was de winnaar en mag onze
school vertegenwoordigen bij de Dongense
voorleeswedstrijd. Gefeliciteerd en veel succes!
10-minutengesprekken
Volgende week en de week daarna zijn de 10minutengesprekken. Heeft u zich al ingetekend?
Dat kan nog uiterlijk morgenochtend. Daarna
gaan we de overgebleven plekken indelen. U
ontvangt dan ook morgen de uitnodiging. Denkt
u aan het invullen van de vragenlijst?
Koffieochtend
Donderdag 2 november is er weer koffieochtend.
Om half 9 staat de koffie klaar in het lokaal naast
de hoofdingang. U bent van harte welkom.

Kalender
vrijdag 27 oktober: bovenbouwdisco
30 oktober t/m 10 november:
10-minutengesprekken
donderdag 2 november: koffieochtend
donderdag 9 november: Nieuwsbrief nr. 5

