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Personeel

Op facebook heeft u misschien al kunnen
lezen dat we een vacature hebben voor een
leerkracht groep 1-2. De reden van deze
vacature is dat juf Linda na de kerstvakantie
een aantal maanden gaat werken op OBS De
Springplank in ’s Gravenmoer. Zij gaat daar
werken als intern begeleider. De reden
hiervoor is een zwangerschapsverlof van een
collega daar. Waarschijnlijk zal dit tot eind
mei duren. We hopen snel een goede juf te
vinden voor onze kleuterklas. We houden u
op de hoogte van de ontwikkelingen.

en ’t Heilig Hart. Na een aantal spannende
wedstrijden kwamen de jongens van
Westerkim als winnaars uit de bus!
Gefeliciteerd!

Voorleeswedstrijd

Op vrijdag 12 oktober streden Kabil (gr. 6),
Jasmijn (gr. 6), Lotte (gr. 5-7), Faruk (gr. 5-7)
en Taha (gr. 8) om de titel: Voorleeskampioen van Westerkim. Na een lang juryberaad
is Kabil uit groep 6 gekozen als beste nieuwe
binnenkomer en Faruk is de Voorleeskampioen van Westerkim. Hij zal onze school
vertegenwoordigen in de de Dongense
Voorleeswedstrijd. Succes Faruk!

Handbaltoernooi

In de herfstvakantie vond weer het jaarlijkse
handbaltoernooi plaats in de Salamander. Dit
jaar hebben de jongens van groep 6
meegedaan… en GEWONNEN. Ze waren
ingedeeld in een poule tegen de Vlinderboom

Klassenpost

Zoals u van ons gewend bent ontvangt u
van de leerkracht van uw kind aan het
begin van ieder rekenblok de doelen door
middel van klassenpost. Wij versturen
deze doelen om u te informeren zodat u
weet waar uw zoon of dochter op dat
moment mee bezig is.
Bij de kleuters is deze klassenpost al
toegespitst op de vakken rekenen en taal.
Dit gaan we vanaf nu ook doen in de
hogere groepen. De klassenpost wordt
dus uitgebreid met de doelen van taal.
Op Westerkim vinden wij didactisch
partnerschap belangrijk. Samenwerken
om er voor te zorgen dat uw kind het
beste uit zichzelf haalt. Door het versturen
van klassenpost weet u wat er leeft in de
schoolontwikkeling van uw kind en kunt u
hem of haar hier eens naar vragen of bij
helpen.

Bovenbouwdisco

Spelinloop

Op vrijdagavond 26 oktober vond de
jaarlijkse bovenbouwdisco plaats. Het thema
was black and white.
Onder het genot van
een
(gezonde)
snack
en
een
drankje,
verzorgd
door de ouders van
de OV is er lekker gedanst op de muziek van
onze eigen DJ: meneer Marcel. De kinderen
zagen er fantastisch uit. Het was een
geslaagd feestje. Bedankt voor de hulp en de
gezelligheid allemaal.

Donderdag 8 november ( 8.30-8.50 uur) is
er weer een spelinloop voor de ouders van
groep 1-2. Komt u ook gezellig een kijkje
nemen in de groep? We werken op dit
moment aan het thema “De bakker” en er
is daarom een “echte” bakkerswinkel van
“bakker Rik” aanwezig. De kinderen
bakken brood, verkopen lekkere taartjes
en serveren een
bakje koffie in de
lunchroom. Ook
ziet u vele andere
activiteiten met
betrekking tot dit
thema. Redenen
genoeg om een
kijkje te komen
nemen!

Audit

Op donderdag 25 november kregen wij een
bezoek van de auditgroep van stichting
Bravoo. Deze groep bestaat uit een oud
inspecteur en directeuren van Bravoo. Zij
hebben die ochtend in de klassen gekeken.
Ook zijn zij in gesprek gegaan met directeur,
ib-er, het team, de leerlingenraad en ouders
van de MR en de oudervereniging.
Het doel van de auditgroep is om te kijken
naar de kwaliteit van het onderwijs en
adviezen te geven hoe deze te verbeteren.
Ook hebben ze nog tips gegeven voor het
aankomende inspectiebezoek.
De auditgroep was te spreken over het
contact tussen leerkrachten en de leerlingen.
Ook vonden ze het goed dat we bezig zijn
met een traject voor hogere opbrengsten en
daarom nu gebruik maken van het
instructiemodel. Ze hebben ook gezien dat
we inzetten op woordenschatonderwijs. Het
viel hen op dat kinderen en leerkrachten hard
werken op Westerkim en zij hadden als tip de
interactie van leerlingen meer ruimte te
geven. We gaan hiermee aan de slag om het
onderwijs voor de kinderen van Westerkim
nog beter te maken.

Jarigen

We feliciteren:
13-11 Yagiz (groep 1-2)
14-11 Samir (groep 5-7)
8-11 Ilkan (groep 6)
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!!
Kalender
6-11 studiedag Bravoo, alle kinderen vrij
8-11 spelinloop
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 15
november.

