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Westerkim op pad.

Volgende week gaan wij de probeerweek in
het team evalueren. Daarna volgt de enquête,
die u kunt invullen van 19 t/m 28 maart. We
zijn heel benieuwd naar uw mening.
Onderzoek
Merve Celik loopt bij ons stage vanuit haar
opleiding pedagogiek. Voor een onderzoek zal
zij in groep 6 enkele filmopnames maken.
Deze beelden worden alleen voor dat
onderzoek gebruikt en worden ook niet
openbaar gemaakt. We gaan er dan ook
vanuit dat hier geen bezwaren tegen zijn.
Mocht dit toch het geval zijn, wilt u dat dan
even laten weten bij meneer Albert?

De lessen op school zijn interessant, maar het
wordt nog leuker als je af en toe de school uit
gaat, op excursie.
Verschillende groepen gingen de afgelopen
weken op pad. Groep 1-2 ging op bezoek bij de
brandweer, groep 3 ging schilderen in atelier
Kleurrijk en groep 7 en 8 kregen een les over de
Dode Hoek, waarbij ze vanuit een grote
vrachtwagen konden zien hoe gevaarlijk
sommige verkeersituaties soms kunnen zijn.
Leuk en leerzaam!
Culturele Weken
En de volgende weken worden ook bijzonder. Op
woensdag 14 maart starten we de Culturele
Weken, met als thema ‘Wij zetten Westerkim op
de kaart.’ Gedurende twee weken staat in iedere
groep een land centraal. Op woensdag 28 maart
is de afsluiting en kunt u komen kijken, van 12.00
tot 13.00 uur. U komt toch ook?
Continurooster
Deze week proberen wij het continurooster uit.
De meeste reacties die we tot nu toe krijgen zijn
positief, hoewel er natuurlijk ook dingen anders
zijn en het dus wennen is.

Koningsspelen 2018
Op vrijdag 20 april worden de Koningsspelen
weer georganiseerd. Een grote sportdag met
alle scholen uit Dongen. Ook dit jaar zijn we
weer op zoek naar ouders die op die dag mee
willen helpen met het begeleiden van
groepjes.
Als u het leuk vindt om die dag mee te helpen,
kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van
uw kind. Ter informatie: voor de groepen 2 t/m
4 duurt de sportdag tot 12.00 uur en voor de
groepen 5 t/m 8 tot 14.30 uur.
De bedoeling is dat de kinderen van groep 2
t/m 6 bij het Atledoterrein gebracht en
gehaald worden.
De groepen 7 en 8 brengen de sportdag door
bij de Vennen, dus zij zullen daar gebracht en
gehaald moeten worden.
Verdere informatie volgt op een later tijdstip.
Jarig

Binnenkort is het feest voor:
10 maart: Aryan (groep 5)
15 maart: Femma (groep 2)
Van harte gefeliciteerd !
Kalender
wo. 14 maart: start culturele weken
19 t/m 28 maart: enquête continurooster
do. 22 maart Nieuwsbrief 13
wo. 28 maart: afsluiting culturele weken

