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Conciërge
Silvia, de conciërge, gaat ons verlaten. Zij heeft
een baan op een andere school gekregen, met
net een ander takenpakket dat beter bij haar past.
Morgen, vrijdag 22 december is haar laatste dag
bij ons op school.
Als ‘nieuwe’ conciërge komt een oude bekende:
Henk Pieterse. Hij was aan het begin van dit jaar
een tijdje de vervanger van Silvia, toen zij ziek
was.
Silvia, heel erg bedankt voor je inzet en
toewijding.
Henk, welkom terug op Westerkim !
Continurooster
Noteert u het alvast in uw agenda? In de week
van 5 t/m 9 maart houden wij de probeerweek
voor het continurooster. De tijden zijn in die
week dus anders:
elke dag school van half 9 tot kwart over 2.
(Groep 1 is op vrijdag vrij.)
Alle kinderen blijven die week op school over.
Voor de pleinwacht in de pauze zoeken we
pleinwachtouders. Wie wil op één of meer van
deze dagen pleinwacht lopen, van 11.45 tot 12.45
uur? Het eerste half uur gaat de onderbouw naar
buiten; daarna de bovenbouw een half uur.
Een pleinwachtouder krijgt een vergoeding van
€ 3,50 per keer.
Wilt u meehelpen met de pleinwacht, stuur dan
een mailtje naar westerkim@obswesterkim.nl,
met uw naam en de dag(en) dat u pleinwacht wilt
lopen. In eerste instantie alleen voor deze week;
voor de pleinwachtouders is het immers ook een
probeerweek.
Levende kerststal Volckaert
Morgen (vrijdag 22 december) gaan we met de hele
school naar de Volckaert,
om de levende kerststal
te bekijken en liedjes te
zingen. U bent van harte welkom om ook te
komen kijken. We beginnen om half 11.

Koffieochtend
Woensdag 10 januari is er weer
koffieochtend. Om 8.30 uur
staat de koffie klaar, in het
lokaal naast de hoofdingang.
Kunstkanjers
Vanaf 22 januari vinden er weer naschoolse
activiteiten plaats van Kunstkanjers.
Dit keer kun je kiezen voor:
- Zentangle, een populaire tekentechniek,
voor groep 1-2-3 op maandagmiddag bij De
Heilig Hart-school.
- Beeldend (o.a. kleien en weven), voor
groep 3 t/m 8 op maandagmiddag op de
Noorderpoort.
- Kinderyoga voor groep 3 t/m 8 op
donderdagmiddag op de Vlinderboom
Voor meer informatie en aanmelding:
www.kunstkanjers.nl
Studiemiddag
Donderdagmiddag 11 januari
heeft
het
team
een
studiemiddag. We gaan ons
dan verder verdiepen in het
Daltononderwijs, en afspraken
hierover maken. De kinderen
zijn die dag om 12.00 uur uit.

Jarigen

Binnenkort is het weer feest voor:
25 december: Nikhil (groep 5)
1 januari: Abdul (groep 3)
1 januari: Zima (groep 6)
4 januari: Elif (groep 7)
5 januari: Shahd (groep 6)
8 januari: Eldin (groep 8)
10 januari: Said (groep 2)
13 januari: Ravish (groep 4)
13 januari: Emma (groep 7)
18 januari: Semin (groep 7)
Van harte gefeliciteerd !

Kerstvakantie
Vrijdag 22 december begint de kerstvakantie.
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit.
We starten weer maandag 8 januari, om 8.30
uur.
Kalender
vr. 22 dec: 10.30 uur:
liedjes zingen bij de Volckaert
de kinderen zijn om 12.00 uur uit
wo. 10 jan: koffieochtend
do. 11 jan: studiemiddag team;
kinderen zijn om 12.00 uur uit
do. 18 jan: volgende Nieuwsbrief

Het team van Westerkim wenst
u fijne feestdagen en
een goed 2018 !

