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Open Dag

• we laten lessen zien die horen bij de
Kanjertraining en coöperatief leren;
• in groep 1-2 wordt er gewerkt in de hoeken;
Hiervoor hebben we al enkele kinderen
gevraagd
• ook de voorschool (peuterspeelzaal) is die
ochtend aanwezig;
• er is een informatielokaal met inhoudelijke
informatie over het onderwijs op
Westerkim.
Kom samen met uw kinderen kijken op 3
februari! Kent u mensen met jonge kinderen
die op zoek zijn naar een leuke, goede school:
neem ze mee !
Op onze website: www.obswesterkim.nl staat
een promofilmpje voor de Open Dag. Wij
heten u van harte welkom.

Zaterdag 3 februari is de Open Dag. Het wordt
een gezellige ochtend met veel activiteiten. De
Open Dag is niet alleen voor nieuwe,
geïnteresseerde ouders, maar ook voor de
ouders en kinderen die nu op school zitten. We
willen laten zien wat Westerkim is: een fijne,
gezellige, goede school, waar iedereen met
plezier naar toe gaat.
Wat gaan we allemaal doen?
• een gezellig terras met koffie, thee, limonade
en lekkere hapjes;
• een open podium, waar kinderen iets
opvoeren;
• de film: Wij gaan voor Westerkim. Afgelopen
maandag is iemand in alle klassen komen filmen.
Wilt u zien hoe het er in de klassen aan toe gaat?
Op de Open Dag kunt u het zien!
• een knutsellokaal;
• een spelletjeslokaal;
• een klauterparcours voor de kleintjes in de
speelzaal;

Continurooster
Heeft u het al in de agenda staan? In de week
van 5 t/m 9 maart gaan we het continurooster
uitproberen. Dat betekent dat we iedere dag
school hebben, van 8.30 uur tot 14.15 uur.
(Groep 1 is op vrijdag vrij)
De kinderen blijven allemaal op school om te
eten. Zij eten in de klas, samen met de
leerkracht. Ook gaan ze een half uur buiten
spelen. We hebben de ouders van de OV
bereid gevonden deze week – ook om uit te
proberen – de pleinwacht te lopen.
Naschoolse Opvang
Het kan zijn dat u door deze andere tijden
gebruik wilt gaan maken van Naschoolse
Opvang. Ook dat gaan we uitproberen.
De Toverdroom – die ook NSO
verzorgt in o.a. ’s Gravenmoer
en Raamsdonk – gaat dit
doen. De eindtijd is flexibel,
tot uiterlijk half 7.
De kosten zijn € 5,-- per kind,
per keer.

Voorschoolse Opvang
Tegelijkertijd willen we kijken of er belangstelling
is voor opvang vóór schooltijd. Handig voor
ouders die vroeg op hun werk moeten zijn.
De voorschoolse opvang is van half 8 tot half 9 en
kost € 2,50 per kind, per keer.
Om in deze week gebruik te maken van
Naschoolse of Voorschoolse Opvang moet u uw
kind van te voren opgeven. Bij deze Nieuwsbrief
zit een aanmeldformulier van De Toverdroom.
Mocht u gebruik willen maken van voorschoolse
of naschoolse opvang, lever het formulier dan
uiterlijk woensdag 21 februari in bij de juf of bij
meneer Albert.
Schoolvoetbaltoernooi

In de kerstvakantie deed een team van groep 7
mee met het schoolvoetbaltoernooi in De
Salamander. In een sterke poule van acht teams
werden ze vierde. Goed gedaan allemaal.
Coaches Hans en Sabine: bedankt !

Versieren voor carnaval
Maandag 29 januari wordt de school weer
gezellig versierd voor Carnaval. We zoeken
nog ouders die ons mee willen helpen! U bent
van harte welkom om 8.30 uur die dag om
mee te helpen.
Vrijdagmiddag 9 februari gaan we alle
versieringen weer opruimen, zodat we na de
vakantie weer netjes kunnen beginnen. Ook
dan bent u van harte welkom om 13.30 uur om
mee te helpen.
Oudervereniging “De Helpende Handjes”
We zijn op de helft
van het schooljaar.
Er zijn al leuke
activiteiten
geweest. Denk aan
de leuke boekenmarkt tijdens de
Kinderboekenweek en het gezellige kerstdiner
in alle klassen. Met behulp van onze
gemotiveerde
en
behulpzame
oudervereniging was dit weer een succes. Er staat
nog een aantal activiteiten op het programma
en daar gaan we met veel plezier mee aan de
slag.
De volgende OV-vergadering is op dinsdag
6 maart om 20.00 uur. U bent van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Jarigen

Jumbo Sparen voor je school
De afgelopen maanden heeft u ons geholpen
door punten te sparen bij de Jumbo. In totaal is
er voor € 171,-- gespaard. Hiermee kunnen we
leuke dingen voor de school bestellen. Vriendelijk
dank !
Carnaval
Op donderdag 8 februari en vrijdag 9 februari is
het Carnaval op school!
Donderdag 8 februari viert groep 1/2 carnaval. De
kinderen mogen die dag de hele dag verkleed
naar school komen. De kinderen van groep 2
mogen ook op vrijdag 9 februari verkleed naar
school komen.
Vrijdag 9 februari vieren de groepen 3 t/m 8
carnaval. Die dag mogen de kinderen verkleed
naar school komen.
Let op! Spuitbussen, confetti en wapens die bij
outfits horen mogen beide dagen niet mee naar
school genomen worden!

Binnenkort is het feest voor:
23 januari: Ylva (groep 7)
25 januari: Ayse (groep 7)
27 januari: Bakrie (groep 3)
29 januari: Ilse (groep 4)
31 januari: Keano (groep 3)
1 februari: Lotte (groep 6)
Van harte gefeliciteerd !

