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Inspectiebezoek
Afgelopen dinsdag bezochten twee inspecteurs
van de onderwijsinspectie onze school. Zij keken
naar de lessen en hadden gesprekken met
directie, beide IB-ers (juf Maike en meneer Ferry),
met teamleden, met ouders en met kinderen.
Over veel dingen waren zij zeer positief: de
kwaliteit van de lessen, de sfeer in de school, de
gedrevenheid van het team. Zij hebben
gesproken met enthousiaste leerlingen en
betrokken ouders.
Eén onderdeel -maar wel een heel belangrijkewerd negatief beoordeeld: de eindopbrengsten.
Deze worden gemeten met de CITO Eindtoets,
die groep 8 aan het eind van haar schoolperiode
maakt. Al een paar jaar scoren we hier onder de
zgn. minimumgrens, die de inspectie stelt. Dit
laatste maakt dat het uiteindelijke eindoordeel
‘onvoldoende’ is.
Als school vinden we het spijtig dat de uitslagen
van de CITO-toets zó zwaar wegen. Onderwijs is
zoveel meer dan het maken van toetsen, dat
laten we dagelijks zien. Natuurlijk, toetsuitslagen
zeggen iets over de kwaliteit van het onderwijs,
maar ook de mogelijkheden van de kinderen is
een belangrijke factor. We zijn ervan overtuigd,
dat we bij de kinderen eruit halen wat erin zit en
zien ook dat onze kinderen in het voortgezet
onderwijs goed terecht komen.
Daar schuilt meteen een gevaar en dat gaf de
inspectie ons ook mee: wees niet te snel
tevreden, stel hoge eisen en heb hoge
verwachtingen. Haal eruit wat erin zit, en als het
even kan nog iets meer.
We zijn blij met de tip en tops die we gekregen
hebben, en kunnen nog steeds zeggen:
Ik ben trots op Westerkim!

Pyjamazingen
Op 28 november gaan we met de groepen
1 t/m 4 pyjamazingen. Alle kinderen worden
’s avonds om 18.30 uur op school verwacht.
Wij gaan dan met zijn allen zingen in de aula.
Wie weet komen er wel wat pieten langs op
school!
Voor alle papa’s, mama’s en kleine broertjes
en zusjes is er wat te eten en drinken op
school in het wachtlokaal. De laatste 5
minuten kunt u ook meegenieten van het
zingen. Om 19.00 uur zijn we klaar en mag uw
kind worden opgehaald
in zijn of haar klas.
Dus: breng uw kind en
schuif gezellig aan met
andere ouders, we
maken er een fijne
avond van!

Sint op school
Op maandagochtend 4 december komt
Sinterklaas met zijn Pieten naar Westerkim.
We verwachten hem rond half negen op onze
school. We blijven daarom met zijn allen op
het schoolplein wachten tot hij komt. Als Sint
en de Pieten er zijn, gaan alle kinderen naar
binnen met de leerkracht en blijven de ouders
buiten.
Dinsdag 5 december is het een gewone
werkdag op school.
Woensdag 6 december begint de school een
uurtje later. We verwachten jullie om 9.30 uur.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen die dag
ook een cadeautje meenemen naar school dat
ze willen laten zien.

Continurooster
Vorige week was de informatieavond over het
continurooster. De plannen van school werden
verteld; daarna werd er in groepjes over van
gedachten gewisseld.
De belangrijkste informatie op een rijtje:
- Vorig jaar bleek uit de enquête dat veel ouders
voorstander zijn van een continurooster.
Daarom is er een werkgroep gemaakt, die dit
verder is gaan onderzoeken en uitwerken.
- De school heeft gekozen voor een rooster,
waarbij alle vijf de dagen gelijk zijn. Dat
betekent een dag van half 9 tot kwart over 2.
De vrije woensdagmiddag vervalt dus, en ook
de vrije vrijdagmiddag voor groep 2 t/m 4.
Groep 1 blijft op vrijdag vrij.
- In de middagpauze eten alle kinderen een
kwartier in de klas en gaan ze een half uur
buiten spelen.
- Pleinwacht tijdens dat half uur wordt gedaan
door een vaste groep ouders van school, die
daarvoor een kleine vergoeding krijgen.
- De kosten hiervoor worden € 15,-- per half jaar,
per kind.
- De Toverdroom kan voor- en naschoolse
opvang verzorgen, op school.
Hoe nu verder:
In de week van 5 maart gaan we dit nieuwe
rooster uitproberen. Houd u er s.v.p nu alvast
rekening mee. In die week zijn de kinderen dus
iedere dag om 14.15 uur uit.
Dat gaan we daarna evalueren, waarbij mogelijk
nog aanpassingen worden gedaan. Vervolgens
zal er opnieuw een enquête gehouden worden.
De uiteindelijke beslissing ligt bij de school, maar
uiteraard zullen de uitkomsten van de enquête
hierbij betrokken worden.
De MR moet formeel instemmen, wanneer er
nieuwe schooltijden ingevoerd gaan worden.
Wanneer er gekozen wordt voor het
continurooster, dan zal dit bij aanvang van het
nieuwe schooljaar ingaan.
Tijdens de informatieavond is er een
powerpointpresentatie getoond. Als u deze nog
eens wilt inzien, stuur dan een mailtje naar
westerkim@obswesterkim.nl; wij sturen hem
dan op.

Schoolfruit
Vorige week zijn we weer begonnen met
schoolfruit. Op woensdag, donderdag en
vrijdag krijgen de kinderen een lekker stuk
fruit bij het 10-uurtje. Deze week krijgen de
kinderen radijs, sinaasappel en een peer.
Volgende week komen er tomaatjes,
mandarijnen en een peer.
Schoolfruit is een project, gefinancierd door
de Europese Unie, met als doel kinderen
gezondere snacks te laten eten.
Voor
meer
informatie:
kijk
op
www.schoolfruit.nl
Schoolbieb
Sinds vorige week hebben we op school een
echte bieb. Alle kinderen mogen hiervan
gebruik maken, ook de peuters van
Toverdroom. De bieb is geopend aan het
einde van iedere schooldag, dus om half 4 en
op woensdag om half 1. Hij staat in het hoekje
bij de voorschool Toverdroom. De kinderen
t/m groep 4 mogen alleen met een
volwassene erbij een boek lenen. Vanaf groep
5 mogen de kinderen dit zelf doen.
Heeft u thuis nog boeken die niet meer
gelezen worden, dan kunt u ze in de biebkast
zetten.
Alvast hartelijk bedankt. Hopelijk gaan veel
kinderen hier gebruik van maken. Veel
leesplezier allemaal.
Naar het atelier
We gingen in een auto naar het atelier. Toen we
er waren gingen we met krijt een mooie zon
maken.
We begonnen met de lichtste kleur. Het papier
moest helemaal vol. Toen hadden we heel vieze
handen.
Toen we ze hadden gewassen, gingen we de
kleuren uitwrijven van licht naar donker. We
dronken een glaasje ranja en we aten een plakje
ontbijtkoek.
Daarna gingen we met ecoline een mooie boom
laten groeien vanuit de wortels met onze
vingers en met plakkaatverf stippelden we er
mooie herfstblaadjes bij. Nu moeten de
schilderijen drogen. We maakten nog een mooie
groepsfoto bij de herfstboom.
Met de auto gingen we terug naar school.
Iedereen vond het erg leuk. We hopen dat we
dit vaker kunnen doen.
Groetjes van groep 4

Cambreur Classes
Om kennis te maken met de school organiseert
het Cambreur College speciale lessen op
woensdagmiddag, voor groep 7 en 8. De lessen
voor groep 8 zijn in november, december en
januari. Voor groep 7 zijn deze in februari, maart
en april.
Voor meer informatie en aanmelding: kijk op de
site: www.cambreurcollege.nl onder het kopje
‘groep 7 en 8’
Jarigen

Ze zijn bijna jarig, en dan is het feest voor:
27 november: Emy (groep 3)
28 november: Buglem (groep 3)
28 november: Emirhan (groep 3)
29 november: Dainotti (groep 8)
2 december: Lis (groep 7)
5 december : Rayan (groep 3)
Van harte gefeliciteerd !

Kalender
di. 28 nov: pyjamazingen, groep 1-4
ma. 4 dec: Sinterklaas feest
wo. 6 dec: school start om 9.30 uur
versieren voor kerst

