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Streetwise
Van onze verslaggeefster Charlotte Heijmen (groep
7)

Kinderboekenweek

Toen alle kinderen op school waren, kregen we
uitleg over Streetwise. Toen Maira klaar was met
vertellen gingen we naar de Sallemander.
We begonnen met een handvat te pakken en een
rondje te fietsen. Daarna ging je een
“weg” op en ging je oversteken. Je kwam aan bij
een plank waar je overheen ging. Daarna een
schuine plank. Mij lukte dat wel! En toen moest je
slalommen. Alles lukte mij wel, alleen het
terugleggen van het handvat op het paaltje niet.
Het was een super leuke ochtend op maandag 17
september.
Ten slotte mocht je op een elektrische step rijden.
Dat was echt cool, leuk en grappig!!! Het was een
gave ochtend.

Op woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema:
Vriendschap.

Sportiefste school van Dongen
Vorige
week
woensdag
19 september
verzamelden zich een hoop kinderen van onze
school op het sportfeestje in park Vredeoord.
Hier werd tijdens de nationale sportweek de prijs
voor de sportiefste school van Dongen uitgereikt.
Er waren 3 scholen genomineerd, waaronder
Westerkim. Na een openingsdans maakte
wethouder Bea van Beers de sportiefste school
van Dongen bekend. En ja hoor…. Westerkim
had gewonnen! We zijn supertrots op deze titel
en bewegen lekker verder.

Er zullen weer leuke activiteiten georganiseerd worden, zoals: de opening in de vorm
van een vriendjesspeurtocht, de jaarlijkse
boekenmarkt (11 oktober) en natuurlijk de
voorleeswedstrijd voor de groepen 6 t/m 8.
Verdere informatie over de boekenmarkt
volgt in een aparte brief.

Continurooster en regels op plein
We werken nu haast zes weken met het
continurooster. Er gaat al heel veel goed,
maar er zijn ook zaken die nog om aandacht
vragen. We focussen ons op dit moment op
het aanscherpen van de regels op het plein,
zodat de pauzes goed verlopen. In de
volgende nieuwsbrief meer hierover.
Vragenlijsten
De kinderen uit groep 7 en 8 hebben de
laatste weken vragenlijsten voor de school
ingevuld. Deze gingen deze keer over de
sociale veiligheid. Zo hebben we de kinderen
gevraagd over onderwerpen als pesten en je
fijn voelen op school en in de klas. Met deze
resultaten hopen we aan de sociale veiligheid
te kunnen gaan werken om deze nog beter te
maken.
Binnenkort vragen we ook de ouders om een
vragenlijst in te vullen. U kunt er voor kiezen
dit thuis te doen of op school. U krijgt
hiervoor nog een uitnodiging. De uitkomst van
de vragenlijst kan ons helpen het onderwijs
van uw kind(eren) te verbeteren. We hopen
dat u ons hierbij wilt helpen.

Jarigen

We feliciteren:
4-10 Charlotte uit groep 5-7
5-10 Yaren uit groep 3-4
8-10 Bas uit groep 6
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!!
Kalender
wo 26 sept t/m 3 okt kinderpostzegels gr. 7/8
di 2-10 spelinloop
wo 3-10 start kinderboekenweek
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 11 oktober.

