Westerkimnieuws nr. 15
19 april 2018
Openbare basisschool Westerkim
Daltonschool
Vermeerstraat 1, 5102 DC Dongen
0162-313836
westerkim@obswesterkim.nl
www.obswesterkim.nl
Koningsspelen
Morgen
is
het
zover! De jaarlijkse
Koningsspelen. Het
wordt mooi weer.
Denkt u morgen nog even aan de volgende
dingen:
• De kinderen van groep 2 t/m 6 dragen het
schoolshirt dat ze van de week mee naar
huis hebben gekregen. Vanaf maandag
komt dit shirt ONGEWASSEN mee terug
naar school. De shirts dienen onbeschadigd
mee terug te komen. Eventuele kosten
worden in rekening gebracht.
• Het wordt mooi weer, dus zorg dat de
kinderen goed ingesmeerd zijn met
zonnebrandcrème en dat ze extra crème
meenemen. Ook een petje of een
zonnehoedje is die dag toegestaan als
bescherming.
• Kinderen nemen hun eigen lunch en
drinken mee. Zorg ook voor een
waterflesje.
De
kinderen
kunnen
gedurende de dag hun flesje regelmatig
bijvullen bij de waterfietsen en tappunten.
• De kinderen van groep 2 t/m 6 moeten om
8.35 uur bij de parkeerplaats van Atledo
zijn. Om 8.40 uur lopen we gezamenlijk
naar het Atledo-terrein toe.
• De kinderen van groep 7 en 8 verzamelen
om 8.40 uur op de parkeerplaats van De
Vennen.
• De kinderen van groep 2 t/m 4 hebben
sportdag tot 12.00 uur. Ze moeten bij
Atledo weer opgehaald worden. De
kinderen van groep 5 en 6 hebben
sportdag tot 14.30 en moeten bij Atledo

weer opgehaald worden. De kinderen van
groep 7 en 8 hebben ook sportdag tot
14.30 uur en moeten opgehaald worden bij
de Vennen.
We hebben er zin in!
Continurooster
Volgend schooljaar starten we met het
continurooster. Diverse kranten (BN De Stem
en het Weekblad Dongen) hebben er al over
bericht. We zijn immers de eerste school in
Dongen, die dit gaan doen. Zo zetten we
Westerkim op de kaart !
Pleinwachtouders gezocht
De probeerweek is goed verlopen. Tijdens
deze week werd de pleinwacht gedaan door
een klein groepje ouders van de OV.
Nu zijn we op zoek naar meer ouders, die één
of meer keren per week willen meehelpen
met de pleinwacht. U staat er niet alleen voor.
De pleinwacht wordt steeds gedaan door drie
ouders en u krijgt vooraf duidelijke instructies.
Natuurlijk zijn er ook teamleden op school
aanwezig, ook al hebben die dan pauze.
De pleinwacht is van 11.45 tot 12.45 uur. Eerst
gaat de onderbouw een half uur naar buiten,
daarna de bovenbouw. Voor het lopen van
pleinwacht geven we een vergoeding van
€ 3,50 per keer. (Als u daarvan de overblijfbijdrage wilt betalen komt u ruim uit!)
Wilt u meehelpen met de pleinwacht, of wilt u
eerst wat meer informatie, meldt u zich dan bij
meneer Albert of bij de leerkracht. Met hulp
van veel ouders kunnen we zo een
‘pleinwachtteam’ opzetten.

Jarigen

Binnenkort is het feest voor:
24 april: Buse (groep 5)
25 april: Taha (groep 7)
4 mei: Noa (groep 5)
11 mei: Asude (groep 7)
Agenda
vrijdag 20 april: Koningsspelen
vr. 27 april t/m zo. 13 mei:
Koningsdag en Meivakantie
donderdag 17 mei: spelinloop groep 1 t/m 3
donderdag 17 mei: Nieuwsbrief nr. 16

Kunstkanjers
Vanaf 22 mei starten de Kunstkanjers weer.
Naschoolse activiteiten voor alle kinderen van
de gemeente Dongen, op diverse scholen in
Dongen.
Op maandag: Toveren met muziek, voor
groep 1 t/m 3
Op dinsdag: Fotografie, voor groep 3 t/m 6
Op donderdag: Gitaar, voor groep 5 t/m 8
Voor meer informatie
www.kunstkanjers.nl
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