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Even voorstellen: juf Asha
Hallo allemaal! Mijn
naam is Asha en na
de kerstvakantie ben
ik
op
maandag,
dinsdag en woensdag
bij de kleuters te
vinden. Ik ben 28 jaar
en ik kom uit Tilburg.
Daar woon ik samen
met mijn man en
onze twee kinderen
Renske en Raf. Ik heb ontzettend veel zin om bij
jullie op school te komen werken! Als je me ziet
mag je altijd een praatje met me komen maken.
Tot snel!

Kerstmarkt 15 december
Zaterdag 15 december is de jaarlijkse
kerstmarkt in Dongen. Het kerstcomité heeft
dit jaar gekozen voor het thema “verbinding”
en gaat het straatamusement ook in dit thema
verzorgen. Om dit thema uit te dragen is onze
school, als eerste school in Dongen, gevraagd
kerstwensen uit te delen op de markt. Wij zijn
hier trots op want een school met 17
verschillende nationaliteiten is bij uitstek
geschikt om het thema “verbinding” uit te
dragen. Tussen 18.30 uur en maximaal 19.15
uur zult u dus leerlingen van onze school, met
een kerstlichtje en kerstwensen op de markt
tegen kunnen komen. Kijkt u naar ze uit?
Kerstviering

Vragenlijsten
Vorige week kreeg uw kind een envelop met
hierin een vragenlijst mee naar huis. Heeft u deze
al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht? U doet
ons hier een groot plezier mee.
Inspectie
Dinsdag 18 december krijgen wij bezoek van de
inspecteur van onderwijs. Hij zal in gesprek gaan
met juf Petra en juf Maike over het onderwijs op
Westerkim. Hij zal ook alle groepen bezoeken.
Verder spreekt hij met de leerkrachten, diverse
leerlingen en ouders. Aan het eind van de dag
krijgt het team te horen wat de inspecteur van
onze school vindt. Uiteraard zullen wij dit
vermelden in de nieuwsbrief.
Ouderbijdrage
De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd is
vrijwillig. Het onderwijs aan onze school is
kosteloos. Om extra activiteiten te kunnen
bekostigen,
zoals
sinterklaasvieringen,
schoolreisjes, carnaval en culturele activiteiten,
wordt aan de ouders door de ouderraad een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Ook om het
overblijven op een goede manier te organiseren
wordt hier een bijdrage van ouders voor
gevraagd.

LET
OP,
ALLE
KINDEREN
ZIJN
DONDERDAGMIDDAG 20 DECEMBER OM
12 UUR VRIJ EN DONDERDAGAVOND
VERWACHTEN WE DE KINDEREN OP
SCHOOL VOOR DE KERSTVIERING!
We verwachten alle kinderen donderdagavond om 17.00 uur op school. De
kinderen verzamelen in de hal en de ouders
kunnen dan met een kopje thee of koffie
wachten in de huiskamer. Om 17.30 uur
kunnen de ouders naar de hal voor een lekker
hapje en een drankje. Om 18.30 uur mogen de
kinderen in de klas worden opgehaald. We
hopen u te zien!
Fijne feestdagen
Vrijdag 21 december begint de
kerstvakantie. De kinderen
zijn om 12.00 uur uit. Het
team van Westerkim
wenst
u
fijne
feestdagen en een
gelukkig 2019. We
zien iedereen graag
terug
op
maandag
7
januari.

Bijlage: lezen in de kerstvakantie
Bij de nieuwsbrief ontvangt u een flyer over het
kinderzwerfboek, een mooi initiatief. Een
aanrader voor in de kerstvakantie. Het lezen van
boeken verrijkt de wereld van uw kind. Lezen
opent een deurtje naar een andere wereld, het
stimuleert de fantasie. Daarnaast is lezen
fantastisch voor zowel de taal- als de sociale
ontwikkeling van uw kind.

Jarigen

We feliciteren:
17-12 Erdem Citak (groep 6)
25-12 Nikhil Rai (groep 6)
1-1 Abdul Zaza (groep 3-4)
4-1 Elif Citak (groep 8)
10-1 Said Zaza (groep 3-4)
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!!
Kalender
15-12 kerstmarkt Dongen
18-12 inspectie bezoek
20-12 kerstviering 12:00uur uit
21-12 start kerstvakantie 12:00uur uit
7-1 weer naar school
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 10 januari

