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Vervangingen
Zoals u misschien wel weet is er in Nederland
een lerarentekort. Toch is het ons gelukt om
een aantal vervangingen te regelen.
Vanaf 16 januari zal juf Margret een tijdje niet
kunnen werken. We verwachten dat dit
ongeveer 6 weken zal zijn. De vervanging voor
juf Margret is voor de komende 3 weken als
volgt geregeld:




op maandag en dinsdag juf Marina
op woensdag en donderdag juf Sita
op vrijdag juf Maike

Juf Roos (groep 5-7) is afgelopen maandag
geopereerd aan haar voet. Juf Carla is er de
komende weken extra op donderdag en de
vrijdag. We wensen juf Roos een spoedig
herstel toe.
Zaalvoetbaltoernooi
In de kerstvakantie vond het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi plaats. Onze school werd
vertegenwoordigd door een aantal kanjers uit
groep 6 en 7. Ze wisten de finale te bereiken
en gingen naar huis (school) met de beker.
Super gedaan! Hiermee doet Westerkim de
titel sportiefste school van Dongen 2018 eer
aan. Wij danken Hans Rams voor zijn inzet bij
het zaalvoetbaltoernooi.
Westerwelkomsweek
In de week van 28 januari t/m 1 februari
hebben we op Westerkim open week. Tijdens
de “Westerwelkomstweek” is onze school open
voor iedereen. De week is bedoeld voor
nieuwe ouders, maar ook voor onze eigen
ouders. De leerkrachten openen hun deuren
en u bent op een aantal momenten welkom om,
op afspraak, in de klas te komen kijken. Voor
nieuwe ouders is er de gehele dag de
mogelijkheid om binnen te lopen. Kent u
iemand met een kind in de leeftijd van 2 of 3
jaar? Dan bent u een perfecte ambassadeur
voor Westerkim. Nodig deze mensen uit om,
samen met u, een kijkje te komen nemen op
onze school. Kunnen we op u rekenen?

Voor eigen ouders is er de mogelijkheid om
op de volgende momenten in de groepen te
komen kijken:
Groep 1/2
Maandag 28-01, 10.45-11.45 uur
Woensdag 30-01, 10.45-11.45 uur
Vrijdag 1-2, 10.45-11.15 uur
De kinderen zijn dan aan het werken.
Groep 3/4
Woensdag 30-1, 8.30-9.30 uur: Letterfeest
groep 3
Woensdag 30-1, 8.30 uur: woordenschat
groep 4
Vrijdag 1-2, 13.30 uur, knutselen groep 3 en
4
Groep 5-7
Dinsdag 29-1, 13.15-14.15 uur
Woensdag 30-1, 13.15-14.15 uur
Donderdag 31-1, 13.15-14.15 uur
De groep werkt dan aan een project over
plastic soep.
Groep 6
Vrijdag 1-2, 13.15-14.15 uur, inhoud nog
onbekend i.v.m. afwezigheid juf Margret.
Groep 8
Woensdag 30-01 13.15-14.15 uur,
Geschiedenis
Vrijdag 1-2, 9.30 – 10.15 uur, Engels
Kijken kan op deze dagen op afspraak. Bij
de klassen hangt een intekenlijst.

Koffieochtend
Op woensdag 16 januari komt de koffieochtend te vervallen!!

Jarigen

We feliciteren:
13-1 Emma van Loon (groep 8)
18-1 Semin Kolasinac (groep 8)
23-1 Ylva Bosch (groep 8)
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!!
Kalender
14-1 start toetsweek
17-1 spelinloop
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24
januari

