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Pyjama zingen
Op dinsdag 27 november gaan alle kinderen van
groep 1 t/m 8 hun schoen zetten op school.
Stop in je schoen een mooie tekening of iets
lekkers voor het paard of sint en piet.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen ook nog op
school komen zingen (dinsdagavond 27
november) in hun pyjama, zodat de pieten goed
horen dat ze hun schoen hebben gezet. We
verwachten jullie om half 7 op school.
De ouders mogen op school wachten in een
andere ruimte. Daar is dan wat lekkers te eten en
te drinken. Om 18.55 mag u in de hal meezingen
met de kinderen en om 19.00 uur kunt u uw kind
dan weer ophalen in de klas.
U mag natuurlijk ook even naar huis gaan, maar
de kinderen moeten om 19.00 uur in de klas
worden opgehaald.
We hopen dat er veel ouders op school blijven,
zodat het een gezellig avondje wordt.
Sint op school
Op woensdagochtend 5 december komt
Sinterklaas met zijn Pieten naar Westerkim. We
verwachten hem rond half negen op onze school.
We blijven daarom met zijn allen op het
schoolplein wachten tot hij komt. Als Sint en de
Pieten er zijn, gaan alle kinderen naar binnen met
de leerkracht. Van ouders wordt verwacht dat zij
niet mee naar binnen gaan, maar op het plein
afscheid nemen van hun kind.
Alle kinderen zijn woensdag 5 december om 12.00
uur vrij.
Donderdag 6 december begint de school een
uurtje later. We verwachten jullie om 9.30 uur. De
kinderen van groep 1 t/m 4 mogen die dag ook
een cadeautje meenemen naar school dat ze
willen laten zien.
Adviesgesprekken
Volgende week vinden de adviesgesprekken VO
plaats in groep 8. De kinderen (en ouders) krijgen
dan te horen wat hun voorlopige advies is voor
het voortgezet onderwijs. Altijd weer een
spannend moment. De gesprekken vinden plaats
op maandag, dinsdag en donderdag. Het is de
bedoeling dat de kinderen bij het gesprek
aanwezig zijn. Het gaat tenslotte over hun
toekomst. Deze gesprekken vinden nu plaats

omdat veel VO scholen open dagen hebben in
januari. Op deze manier is er voldoende tijd
om goed rond te kijken en de juiste school te
kiezen. Het definitieve advies krijgen de
kinderen in februari.
Theaterbezoek groep 3/4
Dinsdag 13 november is groep 3/4 naar de
dansvoorstelling “de overtreffende trap” in
de Cammeleur geweest. Het was een
voorstelling van 4 personen die dansend,
zonder te praten een verhaal lieten zien. De
kinderen vonden de voorstelling erg leuk ook
omdat de meeste kinderen voor het eerst in
een theater waren.
Vragenlijsten
Vorige week heeft u een brief gekregen voor
het invullen van een vragenlijst. Het zou fijn
zijn als u de tijd wil nemen om deze vragenlijst
in te vullen. Met de resultaten van de
vragenlijst kunnen wij het onderwijs
verbeteren. Bent u de brief kwijt? U kunt een
nieuwe krijgen bij de leerkracht van uw kind of
door
een
mail
te
sturen
naar
westerkim@obswesterkim.nl
Heeft u moeite met de vragen of heeft u geen
computer? Op dinsdag 13 november en op
donderdag 22 november zijn er ouders,
leerkrachten en computers beschikbaar. Kom
dan tussen 8:30-9:00uur of 13:45-14:15uur naar
school.
Jarigen
We feliciteren:
17-11 Benjamin Ibisi groep 8
27-11 Emy Prins groep 3-4
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!!
Kalender
19-11 adviesgesprekken groep 8
20-11 adviesgesprekken groep 8
27-11Pyjama zingen
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 29
november.

