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Streetwise
Aanstaande maandag komt de ANWB naar
Westerkim voor het project Streetwise. Dit zijn
praktijklessen verkeer. Alle kinderen zullen die
dag op een leuke manier veilig leren omgaan
met verkeer. De lessen worden gegeven op
school maar ook in en bij de sporthal. In de
volgende nieuwsbrief zal u meer lezen en zien
over deze dag.

Sportiefste school van Dongen
Woensdag is het zover!! De verkiezing van
sportiefste school Dongen 2018.
Na school worden alle kinderen verwacht in
het park. De leerkrachten zullen daar ook zijn,
maar de verantwoordelijkheid van de kinderen
ligt bij de ouders. Dus ook alle ouders zijn van
harte welkom. We vinden het fijn als we met
zijn allen de school goed vertegenwoordigen.
Er zijn leuke sportactiviteiten voor de kinderen.
Dus u/jij komt toch ook!?

Studiedag
Afgelopen donderdag had het team studiedag
over woordenschatonderwijs. Wij hebben
ervaren hoe het is om teksten te moeten lezen
waar je niet alle woorden van kent. De
kinderen moeten 90% van de woorden van de
tekst kennen, om de tekst goed te kunnen
begrijpen.
Ook het belang van veel lezen is hier weer naar
voren gekomen, zowel op school als thuis. Dit
hoeven niet alleen leesboeken te zijn, maar
stripverhalen zijn ook zeer leerzaam voor
woordenschatonderwijs.
De
komende
maanden kunt u in de klassen en in de school
meer zien van ons woordenschatonderwijs.

Spelinloop
Volgende week is het weer zover,
spelinloop in groep 1/2.
1 keer per maand hebben we spelinloop. U,
als ouder, mag samen met uw kind in de
klas komen spelen of, zoals wij zeggen,
werken. Samen kiest u iets wat uw kind en
u leuk vinden om te doen. Spelen in de
poppenhoek,
schilderen,
knutselen,
puzzelen of een reken- of taalwerkje uit de
kast.
A.s. dinsdag 18 september is de eerste keer.
Dit jaar is de tijd veranderd. Vanaf de eerste
bel tot ongeveer 08.50 uur bent u van harte
welkom. Het is afwisselend op dinsdag en
donderdag.
U komt toch ook? Uw kind en wij als juffen
zouden dat geweldig vinden.
Stichting leergeld
Stichting Leergeld
kan
helpen!
Steeds
meer
kinderen
in
Nederland kunnen
om
financiële
redenen niet meedoen aan activiteiten die
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen mee
laten doen! Wij bieden kinderen kansen om
te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten zoals lid worden
van een sport- of hobbyvereniging, zwemles
volgen of deelnemen aan de scouting. Ook
de
kosten
voor
schoolmaterialen,
schoolreizen kunnen voor gedeeltelijke
vergoeding
in
aanmerking
komen.
Daarnaast kan eventueel een fiets (voor
kinderen vanaf groep 8) of een
tweedehands computer (per gezin vanaf 8
jaar) worden verstrekt.

Indien u in de gemeente Dongen, Drimmelen,
Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Oosterhout,
Werkendam of Woudrichem woont, kan
Stichting Leergeld voor kinderen van 4 tot 18
jaar een oplossing bieden. De medewerkers
van Stichting Leergeld verwijzen in eerste
instantie
altijd
naar
voorliggende
voorzieningen via de gemeente, als die van
toepassing zijn.
Stichting Leergeld werkt uitsluitend met
vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan huis om
samen met de aanvrager de mogelijkheden te
bespreken en eventueel te informeren over
andere instanties.
Aarzel niet contact met ons op te nemen
indien u twijfelt of ook u voor ondersteuning in
aanmerking kunt komen.
Voor meer informatie zie www.leergeld.nl
(gemeente waar uw school gevestigd is). We
zijn bereikbaar via telefoonnummer 0162-45
84 87 van ma t/m do 9.00-11.30 uur.
Jarigen

We feliciteren:
20 september: Daris (groep 1/2)
23 september: Dailey (groep 1/2)

Kalender
ma 17-09: Streetwise
di 18-09: Spelinloop, MR
wo 19-09: installatie leerlingenraad
wo 19-09: Prijsuitreiking sportiefste school
van Dongen 2018
wo 26-09: leerlingenraad
wo 26-09: start kinderpostzegels
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 27
september.

