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nieuw schooljaar
Vorige week zijn we gestart met een toost op het
nieuwe schooljaar. Alle kinderen en ouders
stonden te wachten op het schoolplein en kregen
een glas ranja en we telden af van 10 naar 0. Het
schooljaar 2018-2019 ging zo officieel van start.
Met de juf gingen de kinderen de klas in voor een
nieuwjaarsreceptie. Daar werd gesproken over
de vakantie maar ook over het nieuwe schooljaar.
Inmiddels zijn alle regels in de nieuwe groep
duidelijk en zijn we ook alweer bijna gewend aan
het continurooster. In de klassen is er de
komende
tijd
extra
aandacht
voor
groepsvorming. We gaan weer voor een mooi
schooljaar op Westerkim!

Even voorstellen
Mijn naam is Petra van
Bergeijk. Volgende maand
hoop ik 36 jaar te worden.
Ik woon in Veen samen met
mijn man en mijn zoontje.
Bijna 12 jaar geleden ben ik
als
net
afgestudeerde
orthopedagoog
mijn
loopbaan in het onderwijs gestart op een
grote basisschool in Breda. Ik heb daar lange
tijd gewerkt als intern begeleider. Na het
afronden
van
de
PABO
ook
als
groepsleerkracht en de laatste 3 jaar was ik
teamcoördinator
van
de
middenbouw.
Daarnaast werkte ik sinds 2010 in mijn eigen
praktijk, een praktijk voor remedial teaching
en huiswerkbegeleiding.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig,
aan het tuinieren, ook lees ik graag een
boek, speel ik saxofoon bij de fanfare en volg
ik groepslessen bij de sportschool.
Sinds 1 augustus ben ik de nieuwe directeur
van Westerkim. Ik ben blij met mijn nieuwe
baan hier. Westerkim is een ontzettende
leuke school en alle contacten die ik nu in
mijn eerste weken heb gehad waren prettig.

Mijn werkdagen zullen elke week wisselen.
Als ik niet aanwezig ben zal ik op OBS De
Springplank in ‘s Gravenmoer zijn waar ik
per augustus ook directeur ben geworden.
Mocht u mij nodig hebben, kunt u mailen
naar het algemene emailadres van school.
Op de deur van het kantoor zal ook een
briefje hangen met de dagen van
aanwezigheid. Loop gerust eens binnen of
maak een afspraak. Ik kijk ernaar uit om
kennis met u te maken.
Groetjes, juf Petra

Gymdocent
Dit schooljaar zien we
nog een nieuw gezicht
op onze school. Nou ja
eigenlijk in de gymzaal.
De gymlessen zullen
dit schooljaar namelijk
gegeven worden door
een vakdocent gym.
Ze stelt zich even aan jullie voor:
Mijn naam is Kim Heerkens en ik ben 30 jaar
oud. Sinds oktober vorig jaar ben ik werkzaam
voor het BeweegBuro, wat voor mij een hele
nieuwe uitdaging was! Dit omdat ik 9 jaar lang,
na mijn opleiding aan de Fontys
Sporthogeschool, heb gewerkt als docent bij
een sport/zwemschool voor lessen aan alle
doelgroepen in de leeftijden van 0 tot 80 jaar.
Na afgelopen schooljaar ben ik helemaal
gewend en heb ik het super naar mijn zin bij
het Beweegburo!
Elke dag is weer een uitdaging en brengt
nieuwe dingen met zich mee.
Ik verzorg als vakdocent gymlessen op
basisscholen in de gemeente Dongen en de
gemeente Waalwijk met heel veel plezier.
Daarnaast verzorg ik lessen op de BSO maar
ook voor Zwembad Olympia in Waalwijk.
Vandaar dat ik mijzelf voorstel aan jullie als
vakdocent gym voor de leerlingen van groep 3
tm 8 op de Westerkim.

Naast mijn werkzaamheden ben ik erg actief in de
danswereld en als groepslesdocent bij een
sportschool. Waar ik verschillende lessen geef
van XCORE tot Zumba...
We gaan er een mooi sportief schooljaar van
maken!
Groetjes Juf Kim van de gym 😃

Sportiefste school
Yes!! De gemeente Dongen
heeft ons laten weten dat we
genomineerd zijn voor een
hele mooie prijs. Namelijk:
sportiefste
school
van
Dongen van 2018.
De
prijsuitreiking
van
de
sportiefste school zal dit jaar plaatsvinden op
woensdagmiddag 19 September rond 15:00uur.
Deze middag organiseert het Beweegburo in
combinatie met de gemeente Dongen allerlei
sportactiviteiten in het park Vredeoord (achter
De Cammeleur). Op deze middag kunnen de
kinderen deelnemen aan diverse sportworkshops
en zelf een watercocktail maken. De activiteiten
vinden plaats van 14:30-16:30uur in het park
Vredeoord. We hopen dat jullie allemaal komen!!!

Kennismakingsgesprekken
Als ouder bent u de “expert” over uw kind. Wij
hopen daarom door middel van een goede
samenwerking met u het beste uit uw kind naar
boven
te
halen.
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken
toonden herhaaldelijk aan dat kinderen hogere
prestaties leveren
wanneer
hun
ouders
en
leerkrachten samen
steeds het beste
voor hen zoeken.
De leerlingen zitten
beter in hun vel,
daarnaast heeft het positief effect op het
voorkomen
van
pesten.
Kortom een fijne samenwerking tussen ouder en
leerkracht, waarbij ieder een eigen inbreng kan
hebben, met als doel een positieve ontwikkeling
van het kind.

Om dit te kunnen bereiken, streven wij naar
verschillende
(effectieve)
vormen
van
samenwerking. Wij starten daarom dit
schooljaar al in september met een
“kennismakingsgesprek” tussen leerkracht en
ouder. Wij vinden uw inbreng en informatie
over uw kind hierbij heel belangrijk, zodat we
samen doelen stellen voor ieder kind.
U kunt zich inschrijven voor een gesprek
gedurende de periode van 3 tot en met 21
september. 6 september is er een speciale
mogelijkheid voor een gesprek in de avond (tot
19.00 uur). Vanaf vrijdag 31 augustus hangt er
bij iedere groep een inschrijfformulier.

Jarig!

We feliciteren:
1 augustus: Nisa (groep 8)
4 augustus: Zara (groep 8)
22 augustus: Esma (groep 1-2)
6 september: Vimara (groep 8)
9 september: Chyana (groep 3)
15 september: Emira (groep 6)

Welkom
Nieuw op school:
Esma (groep 1)
Dani (groep 1)
Mira (groep 3)
Enyemil (groep 4)
Eliander (groep 7)
Veel plezier op Westerkim!

Kalender
di 4-09 schoolreis
do 13-09 Studiedag. Kinderen zijn vrij!
wo 19-9 Prijsuitreiking sportiefste school 2018
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 14
september.

