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Wij zetten Westerkim op de kaart !

Avondvierdaagse

Het is weer zover, de
Avondvierdaagse 2018 komt er
weer aan! Datum: dinsdag 5
juni t/m vrijdag 8 juni.

De Culturele Weken zijn begonnen.
Vorige week was de opening, waarbij een kaart
getoond werd met alle landen, waar ouders of
grootouders van kinderen vandaan komen.
We zijn een internationale school en daar zijn we
trots op ! Er zijn zes landen uitgekozen, waar de
groepen zich verder in gaan
verdiepen:
Nederland,
Marokko,
Afghanistan,
Polen, Turkije en België.
Groep 1-2 bezocht de molen,
groep 3 heeft Marokkaanse
lampionnen gemaakt, in
groep 4-6 werd Afghaans
gekookt, groep 5 heeft
Poolse
borduursels
gemaakt, groep 7 is omgetoverd in een
reisbureau, waar verschillende reizen naar Turkije
geboekt kunnen worden en in groep 8 is gesmuld
van Belgische wafels.
Woensdag 28 maart is de afsluiting. In iedere
groep is dan een kleine tentoonstelling; via een
speurtocht kunt u over alle landen iets meer te
weten komen. U bent van harte welkom, tussen
12.00 en 13.00 uur.
Continurooster
We hebben al veel enquêtes binnen gekregen
over het continurooster. We hopen echt dat we
de 80% gaan halen, zodat we kunnen zeggen dat
de uitkomst breed gedragen wordt in school.
Heeft u het formulier nog niet ingeleverd; dat kan
tot en met woensdag 28 maart. In de volgende
Nieuwsbrief zal de uitslag bekend gemaakt
worden.

We vinden het leuk als veel kinderen van
Westerkim met school meelopen.
Ook dit jaar kun u zich digitaal inschrijven tot
uiterlijk 27 april 2018 op www.a4ddongen.nl
Let wel op dat u bij het inschrijven voor ieder
kind de juiste school en juiste afstand aanvinkt.
Het inschrijfgeld voor scholen bedraagt: € 6,50
Enkele punten om rekening mee te houden:
Ook kinderen uit groep 1 en 2 kunnen
deelnemen, mits ze worden begeleid door 1
ouder of verzorger/ster (u hoeft zich dan niet
als begeleider, maar als deelnemer op te
geven.)
Voor de mensen die per fiets komen zijn er
speciale stallingen. Gebruik hiervan is echter
op eigen risico.
Zowel voor de lopers van de 3,5 km, 5 km en
de 10 km zullen ouders nodig zijn om groepjes
van ongeveer 10 kinderen te begeleiden. Dat
kunt u bij uw inschrijving aangeven.
Het is niet mogelijk om individueel de 3,5 km
route te lopen.
Voor de veiligheid van de jeugdige lopers is
het aan te raden in schoolverband deel te
nemen. Bij de individuelen is geen begeleiding
aanwezig.
Let op: men moet 4 avonden lopen voor een
medaille.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij:
Aynur (moeder van Sameera gr.4 en Azra gr.5)
Anja (moeder van Dimitri gr 7)

Wandelgroep van de Volckaert maakt kennis
met het huidige onderwijs
Dinsdagmiddag 13 maart is de wandelgroep van
de Volckaert op bezoek geweest. Deze keer was
het aan groep 7 om het programma te verzorgen.
In een circuit hebben groepjes leerlingen de
mensen laten zien hoe wij tegenwoordig les
krijgen op Westerkim.
Samen werd er gekeken naar verschillende
computerprogramma's.
Coöperatief leren kwam aan de orde door middel
van "Zoek iemand die..."-kaartjes.
Er werden opdrachten op de wisbordjes gemaakt.
Het werken met de map en de weektaak werd
uitgelegd en ook de mogelijkheden van onze
borden.
De leerlingen hebben enthousiast verteld en
uitgelegd maar de bezoekers waren niet minder
enthousiast. Kortom, het was een leuke,
leerzame middag waar we met veel plezier op
terug kijken.
Koffieochtend
De volgende koffieochtend is verschoven van 4
april naar 11 april. Om 8.30 uur staat de koffie
klaar! Komt u ook?

Schoolreis
Het is misschien nog vroeg, maar we hebben
het schoolreisje al geregeld. Die zal
plaatsvinden op 4 september 2018, in het
nieuwe schooljaar. Waar we naar toe gaan, is
nog een verrassing.
Het schoolreisje kost €23 per kind.
Graag
overmaken
op
rekening:
NL12ABNA0540 6588 47 t.n.v. oudervereniging Westerkim. Zet a.u.b. bij mededelingen
de naam van uw kind erbij.
Kunt u het niet in één keer betalen, dan kunt u
een betalingsregeling krijgen. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Maike Storm van
Leeuwen.
Jarigen

Binnenkort is het feest voor:
29 maart: Mona (groep 5)
31 maart: Emir (groep 5)
4 april: Agata (groep 4)
Van harte gefeliciteerd !
Kalender
woensdag 28 maart:
afsluiting project, 12.00- 13.00 uur
vrijdag 30 maart:
Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
maandag 2 april:
2e Paasdag, alle kinderen zijn vrij

