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Nieuwe collega
In een eerdere nieuwsbrief liet ik u weten dat juf
Linda vanaf de kerstvakantie een aantal maanden
op een andere school gaat werken. Inmiddels
hebben we een vervanger gevonden voor de
kleutergroep. Haar naam is Asha Ruesdueli- v.d.
Ven.
We vinden het fijn dat Asha bij ons op Westerkim
komt werken en hebben vertrouwen in een fijne
samenwerking. In de volgende nieuwsbrief zal zij
zich aan u voorstellen.

Kerst
Donderdag 20 december vieren we kerst op
school. Vandaag krijgt uw kind de brief mee
voor het kerstdiner. Wilt u deze uiterlijk 11
december bij de leerkracht inleveren?

Pyjamazingen
Dinsdagavond mochten de kinderen van de
groepen 1 t/m 4 in hun pyjama naar school komen.
Er werden Sintliedjes gezongen met een echte DJ.
Er kwamen ook 2 pieten die met de kinderen mee
gingen zingen. De kinderen vonden het erg leuk
en de Pieten hadden voor alle kinderen een zakje
pepernoten achtergelaten.

Vragenlijsten
Twee weken geleden hebben we alle ouders
gevraagd om een vragenlijst in te vullen op
internet. Dit gaf nogal wat problemen. De
vragenlijst was lang en er zaten verkeerde en
onduidelijke vragen in. Helaas hebben daarom
weinig ouders de vragenlijst ingevuld. Toch
willen we graag van u weten wat u van het
onderwijs van Westerkim vindt. Volgende
week krijgt u van ons op papier een vragenlijst.
We willen u vragen deze in te vullen. Het is
deze keer maar een aantal vragen. De
vragenlijst kunt u in een dichte envelop
inleveren bij de leerkracht van uw kind. Ook
ouders die de wmkpo vragenlijst hebben
ingevuld op de computer willen we vragen
deze vragenlijst alsnog een keer in te vullen.
Alvast hartelijk dank!

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 met de
leerkracht naar binnen. Van ouders wordt
verwacht dat zij niet mee naar binnen gaan, maar
op het plein afscheid nemen van hun kind.
Let op: 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.

Denkt u er ook aan dat op donderdag 2o
december de kinderen al om 12.00 uur uit zijn
en dat ze om 17.00 uur weer op school zijn
voor het diner? En dat de kinderen op vrijdag
21 december om 12.00 uur ’s middags vrij zijn?

Groep 8 bezoekt Cambreur college
De kinderen van groep 8 zijn vorige week
donderdag op bezoek geweest op het
Cambreur college. Ze maakten hier kennis met
de school, de gebouwen en de docenten. We
kregen complimenten over hoe goed de
kinderen meededen en luisterden. Het was
een leuke middag.

Schooltijden
De laatste tijd merken we dat een aantal kinderen
te laat op school komt. We willen heel graag
precies om half 9 starten met onze lessen. Zou u
ervoor willen zorgen dat uw kind op tijd op
school is? Bedankt!
Gezocht: Pleinwachtouders
Ben jij een ouder/opa/oma/verzorger, ben je goed
met kinderen, ben je enthousiast en wil je de
school graag helpen? Dan zijn wij op zoek naar
jou!!!
Wij zoeken:
 Vaste pleinwachten, die op een vast
moment in de week een uur pleinwacht
wil lopen
 Pleinwachten op de reservelijst, die
pleinwacht lopen wanneer een vaste
pleinwacht verhinderd is.
Wat bieden wij:
 Leuke, ondernemende kinderen
 €3,50 vergoeding per keer
 een leuk team waarmee je pleinwacht
loopt
Voor meer informatie of aanmeldingen, neem
contact op met juf Maike op donderdag of vrijdag
Jarigen

We feliciteren:
28-11 Emirhan Kaya (groep 3-4)
28-11 Buglem Sahin (groep 3-4)
5-12 Rayan El Bakali (groep 3-4)
13-12 Sevgi Kaya (groep 8)
13-12 Dimitri Rams (groep 8)
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!!

Kalender
5-12 sinterklaasfeest, kinderen zijn om 12:00 uur
uit.
6-12 school begint om 9:30uur
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 13
december.

