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Wij zetten Westerkim op de kaart!

Continurooster
De uitslag van de enquête is bekend.
Vrijwel iedereen leverde het stembiljet in: 98%
Een overgrote meerderheid stemde vóór: 84%
Ook het team staat achter het continurooster
en gisteren stemde ook de MR formeel in met
onze plannen.
Dat betekent dat het door gaat !
Met ingang van volgend schooljaar hebben we
een continurooster. De tijden zullen zijn zoals
we ze tijdens de uitprobeerweek gehanteerd
hebben: iedere dag van half 9 tot kwart over
2.
De werkgroep gaat verder aan de slag met het
uitwerken van de details.
Ook de Toverdroom gaat bekijken hoe ze de
naschoolse en voorschoolse opvang zo goed
mogelijk vorm kunnen geven.

Ingezonden:

Woensdag 28 maart werd het project ‘Wij zetten
Westerkim op de kaart’ afgesloten. Alle groepen
hadden een land uitgekozen, waar ze zich verder
in verdiept hadden. Woensdag was de afsluiting
met een speurtocht langs de zes gekozen landen.
Kinderen en ouders gingen geïnteresseerd op
zoek naar de antwoorden op de vragen. De
ochtend werd afgesloten met een Poolse, een
Marokkaanse en een Nederlandse dans.
Kalender
wo. 11 april: koffieochtend
vr. 13 april: staking; de school is gesloten
do. 19 april: Nieuwsbrief 14

Mensenkinderen
Hoe werkt een kinderbrein? Wat stimuleer je
als ouder? Waar komt die reactie van je kind
vandaan? Hoe kun je situaties voor zijn? Veel
vragen… De lezing Mensenkinderen geeft
inzicht. Heel praktisch en humoristisch.
Kinderen doorlopen verschillende fases in hun
ontwikkeling. Als ouder is het heel
verhelderend meer te leren over de manier
waarop kinderen zich ontwikkelen. Steven
Pont is ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut en schrijver van het boek
Mensenkinderen.
Op woensdag 18 april 2018 komt hij naar
Theek 5 om daar een boeiende lezing over te
geven. Hij start om 19.30 in de grote zaal in de
Bussel (Torenstraat 8 in Oosterhout). Kosten
zijn 10 euro. Klik hier om je aan te melden of
loop de bibliotheek even in.
Je bent van harte welkom.

