Westerkimnieuws nr. 4
11-10- 2018
Openbare basisschool Westerkim
Daltonschool
Vermeerstraat 1, 5102 DC Dongen
0162-313836
westerkim@obswesterkim.nl
www.obswesterkim.nl

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is in volle gang. In de
klassen wordt, op verschillende manieren,
gewerkt aan het thema vriendschap. Vorige
week woensdag hebben we de week met de
hele school geopend. Er werd een
vriendschapsslinger
gemaakt,
een
vriendjesspeurtocht gedaan en er werden
gezelschapsspelletjes gespeeld. Het was een
hele gezellige middag. Morgen wordt de week
afgesloten met de voorleeswedstrijd. Kinderen
uit groep 6 t/m 8 strijden dan om de titel:
“Voorleeskampioen van Westerkim”.
Continurooster
en
regels
op plein
De ontwikkelingen rondom de regels op het
plein zijn in volle gang. Deze week worden de
pleinouders op de hoogte gebracht van regels
en veranderingen. Zowel wat niet mag, als wat
juist wel verwacht wordt heeft de aandacht.
Maandag na de herfstvakantie worden de
regels met de kinderen besproken en gaan ze
in. We hopen kanjergedrag op het plein zo te
stimuleren en streven naar een fijne pauze
voor iedereen. De regels op het plein houden
ook na de herfstvakantie onze aandacht.
Woordenschatonderwijs
en
taalbeleid
Afgelopen nieuwsbrief gaven we al aan dat we
een studiedag over woordenschat hadden
gehad. Wanneer u nu een groep binnenloopt,
kunt u al mooie posters zien hangen met de
woorden die de kinderen aan het leren zijn. Dit
gaat de komende periode steeds meer
worden. In de groepen worden ook diverse
werkvormen gebruikt om de kinderen de
woorden te laten leren. De kinderen moeten
nieuwe woorden ongeveer 7 x in verschillende
zinnen horen/lezen om ze te kunnen
onthouden en te kunnen gebruiken.
We zijn verder ook bezig met het herschrijven
van het taalbeleid op Westerkim. We zijn nu
aan het bekijken waar we al heel tevreden over
zijn en waar we ons nog beter op willen
ontwikkelen. Hier komt dan een visie uit.
Vanuit die visie komt er een plan hoe het

taalonderwijs over 4 jaar eruit komt te zien.
Via de nieuwsbrief hopen we u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen
van de school.

Installatie leerlingenraad
Op woensdag 19 september vond de
installatie van de leerlingenraad plaats. Uit
iedere bovenbouw groep namen twee
kinderen zitting in de leerlingenraad van dit
schooljaar. Dit zijn voor dit jaar: Bas en
Henoc (gr 6), Lotte en Gaia (gr 5-7) en
Semin en Ayse (gr 8). De kinderen
vertegenwoordigen in de leerlingenraad hun
groep en kunnen ideeën die de groep heeft
bij de directie en leerkrachten onder de
aandacht brengen. Juf Petra zal de
leerlingenraad leiden. Eens in de zoveel tijd
komt de leerlingenraad bij elkaar en wordt
er vergaderd over onderwerpen die de
kinderen inbrengen.
Koffie ochtend
Beste ouders,

Op woensdagochtend 31 oktober is er weer
een koffieochtend. Alle ouders zijn welkom,
om na het wegbrengen van de kinderen,
een kopje koffie of thee te komen drinken.
Komt u ook? Het is van half 9 tot 9 uur in de
huiskamer (bieb). Ik zou het gezellig vinden
om u te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten, juf Petra (directeur)

Bovenbouwdisco
De vrijdag na de herfstvakantie, 26 oktober, is
de bovenbouwdisco. Alle kinderen van groep 5
t/m 8 zijn dan welkom voor de jaarlijkse
feestavond. De avond begint om 19.30 uur en
is afgelopen om 21.30 uur. Vanaf 21.15 uur is
er voor ouders gelegenheid om gezellig mee te
dansen. Alle kinderen MOETEN door een
volwassene binnen opgehaald worden. Het
thema dit jaar is zwart-wit. Het zou dus leuk
zijn als de kleding hier op aangepast is. We
gaan er een mooi feest van maken!

Jarigen

We feliciteren:
20-10 Alim groep 3/4
21-10 Kayra groep 3/4
21-10 Maher groep 5/7
25-10 Faruk groep 5/7
29-10 Enes groep 3/4
30-10Jasmijngroep6
30-10 Jakub groep 6
31-10 Mira groep 3-4
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!!
Kalender
13-10 start herfstvakantie
22-10 weer naar school
26-10 bovenbouwdisco
31-10 koffieochtend
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 1
november.

