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Koffieochtend
Maandag 5 maart is er weer koffieochtend.
Om half 9 staat de koffie en thee klaar.
Probeerweek continurooster
Het is bijna zover: in de week van 5 maart
gaan we het continurooster uitproberen. Dat
betekent dat de schooltijden zijn:

maandag t/m vrijdag: 8.30-14.15 uur
(groep 1 is op vrijdag vrij)
Alle kinderen eten op school. Denkt u aan het
meegeven van een 10-uurtje én een
lunchpakket?

Culturele Weken

Open Dag
Zaterdag 3 februari was de Open Dag.
Er was van alles te doen in school: knutselen,
klauteren, spelletjes, een leuke film over de
school en aan het eind een spetterend optreden
van juf Margret.
Ieder had het reuze naar z’n zin. Aan het eind van
de ochtend konden we drie inschrijvingen
noteren.

Van 14 t/m 28 maart houden we de Culturele
Weken. Het thema is dit jaar: ‘We zetten
Westerkim op de kaart.’ In iedere groep staat
een land centraal. Dat is een land, waar
kinderen of ouders van onze school hun roots
hebben.
Tijdens de opening op 14 maart maken we
bekend welke landen we gekozen hebben.
Twee weken lang gaan alle groepen met hun
eigen land aan de slag. Op 28 maart is er een
afsluiting. Alle groepen verzorgen een kleine
tentoonstelling en u als ouder bent om 12.00
uur van harte welkom het werk van uw kind te
komen bekijken.

Carnaval

Jarigen

En de vrijdag voor de
vakantie
was
het
carnavalsfeest.
De
kinderen vermaakten
zich
eerst
met
workshops. Daarna was
de grote Carnavalsshow, gepresenteerd door Dimitri, onze
carnavalsprins en ook lid van de Raad van Elf in
Dongen. Vanuit alle groepen werden er
optredens verzorgd. Een deskundige jury riep
uiteindelijk het optreden van Emira, Chyana,
Kayra, Emy en Büglem tot winnaar uit.
Gefeliciteerd !

In de vakantie, 14 februari, was Donna (gr 8)
jarig.
Verder is het binnenkort feest voor Ayman
(gr 6), 0p 26 februari.
Van harte gefeliciteerd !

Ingezonden: KinderEHBO cursus
De EHBO Dongen organiseert de cursus EHBO
aan baby’s en kinderen. Deze cursus wordt
gegeven
voor
ouders,
grootouders,
oppasouders, kinderoppas en niet als laatste
gastouders.
De cursus beslaat drie avonden die worden
gehouden op:
5, 12 en 19 maart van 19.00-22.00 uur,
Jeugdcentrum Dongen-Vaart, Vaartweg 87a
Tijdens de cursus komen de belangrijkste zaken
aan bod zoals:
Verstikking, Vergiftiging,
Uitwendige wonden/bloedingen, Botbreuken,
Warmte en Koude letsels, Kinderziektes en
Reanimatie.
De kosten bedragen € 75,- voor de hele cursus.
Dit is incl. het boek ”EHBO aan baby’s en
kinderen”. Het geheel wordt afgesloten met een
geregistreerd certificaat Eerste hulp aan
Kinderen goedgekeurd door de Rijksoverheid
voor gastouders (twee jaar geldig). Ook de koffie
of thee tijdens de cursus is inbegrepen.
U kunt zich via email aanmelden bij EHBODongen;
secretaris@ehbo-dongen.nl
Veel zorgverleners vergoeden deze kosten.
Check hiervoor uw zorgverzekeraar;
https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergo
edingen/ehbo-cursus
De cursus is opgezet voor max. 12 personen en
gaat door bij 8 aanmeldingen.

Kunstkanjers
Binnenkort starten de Kunstkanjers weer:
naschoolse activiteiten voor kinderen in
Dongen.
Voor groep 1 t/m 4: Kindertheater
Voor groep 3 t/m 6: ‘Lekker uit je dak’
(dansen)
Voor groep 5 t/m 8: Gitaar
Voor
meer
info
www.kunstkanjers.nl

en

aanmelden:

Kalender:
Deze week en volgende week:
10-minutengesprekken
maandag 5 maart: koffieochtend
5 t/m 9 maart: Probeerweek continurooster

