Westerkimnieuws nr. 10
1 februari 2018
Openbare basisschool Westerkim
Daltonschool
Vermeerstraat 1, 5102 DC Dongen
0162-313836
westerkim@obswesterkim.nl
www.obswesterkim.nl

Open Dag

Kanjertraining
Groep 5 had donderdag 25 januari een
bijzondere dag: de hele dag was er
Kanjertraining. Een speciale trainer, meneer
Gerard Weide, kwam kanjeroefeningen met de
kinderen doen. De ouders van groep 5
mochten komen kijken.
Eén van de oefeningen was de ‘motor en
benzine’. Deze oefening doen we ook vaak in
de andere klassen. Hij gaat zo:

Zaterdag is het dan zover: de Open Dag.
U komt toch ook ? Er is een hoop te zien en te
doen: optredens op het podium, een
knutsellokaal, kanjerlessen en lessen coöperatief
leren, een spelletjeslokaal en een restaurant met
lekkere hapjes.
U bent van harte welkom van 10.00 tot 12.00 uur,
en .. neem uw buren (met jonge kinderen) mee.
Film !

En zeker de moeite waard is de film: Wij gaan
voor Westerkim. Wilt u een kijkje nemen in de
klas van uw kind? De film draait continu in het
lokaal van groep 8. Op onze website:
www. obswesterkim.nl
kunt u alvast een
voorproefje zien.
Continurooster
Nog even en we gaan het uitproberen.
Van 5 t/m 9 maart werken we volgens het
continurooster.
Wilt u zich aanmelden voor de voorschoolse of
naschoolse opvang tijdens deze week? Dat kan
nog t/m 21 februari.

Het was een leuke dag, waarop de kinderen,
en hun ouders, veel geleerd hebben.
Letterdiploma
Gisteren was het feest in groep 3: de kinderen
behaalden hun letterdiploma. Alle kinderen
kennen nu alle letters en kunnen nu verder
leren lezen in nog moeilijkere boekjes.
Gefeliciteerd !

Jarigen
Rapporten en 10-minutengesprekken
Aanstaande maandag krijgen de kinderen hun
rapport.
Na
de
voorjaarsvakantie
zijn
de 10minutengesprekken. Graag spreken wij weer alle
ouders.
Vanaf maandag hangen er bij de klassen
intekenlijsten, waarop u kunt intekenen.
De gesprekken zijn van 19 februari t/m 2 maart,
’s middags na schooltijd. Op dinsdag 20 februari
en donderdag 1 maart gaan we door tot 19.00 uur.
Wilt u uiterlijk woensdag a.s. intekenen. U krijgt
dan donderdag een briefje mee met de
uitnodiging.
Aanmelden nieuwe leerlingen
We zijn al weer aan het rekenen en plannen voor
volgend schooljaar. Het is belangrijk om te weten
op hoeveel leerlingen we kunnen rekenen. Wordt
uw kind dit schooljaar of volgend schooljaar vier
jaar en is het nog niet ingeschreven? Kom dan
een inschrijfformulier halen bij meneer Albert.

Er is er één jarig hoera, hoera , op
3 februari: Vanessa (groep 6)
4 februari: Muhammed (groep 6)
4 februari: Azra (groep 5)
7 februari: Jasper (groep 7)
9 februari: Roxanna (groep 7)
13 februari: Eray (groep)
14 februari: Umut (groep 7)
14 februari: Tim (groep 8)
19 februari: Kabil (groep 5)
Van harte gefeliciteerd !
Kalender
3 februari: open dag
5 februari: rapport mee
6 februari: spelinloop gr. 1 t/m 3
7 februari: open ochtend
8 februari: carnaval gr. 1-2
9 februari: carnaval gr. 3-8
10-18 februari: voorjaarsvakantie
19 feb.-2 maart: 10-minutengesprekken
22 februari: Nieuwsbrief nr. 11

