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Vervanging
Zoals u in de brief heeft kunnen lezen gaat juf
Froukje vanaf volgende week op een andere
school werken. We hebben nog geen vaste
invaller gevonden voor groep 3/4. De komende
weken zal u juf Ingrid vaker zien en ook zal juf
Wilma komen invallen. Zodra duidelijk is wie er
voor langere tijd komt invallen laten we dit
weten.
Juf Roos is inmiddels voldoende hersteld. Zij
staat vanaf volgende week weer voor groep 57. We vinden het fijn dat zij er weer is.
Staking 15 maart
15 maart 2019 is uitgeroepen tot nationale
stakingsdag in het basis-, middelbaar en hoger
onderwijs. Westerkim doet aan deze staking
NIET mee. De school is op 15 maart gewoon
open.
Borden kerstdiner
In de gang op het podium staan nog prachtige
schalen en borden. Deze zijn achtergebleven
na het kerstdiner. Wilt u even kijken of die van
u er nog staat?
Westerwelkomsweek
Volgende week is het Westerwelkomsweek.
Willen jullie als kinderen en ouders van
Westerkim ook een ambassadeur zijn voor
onze school? Dit kun u doen door de poster op
te hangen en ons filmpje op facebook te delen.
U kunt ook ouders die onze school nog niet
kennen, uitnodigen voor deze week door ze
mee te nemen naar school of door de flyer te
geven. Alvast hartelijk dank! We hopen u ook
zelf te zien deze week. Inschrijven voor de
open lessen kan nog. De inschrijflijsten hangen
bij de groepen.
Speciale gymlessen
Volgende week en de week daarop zijn er bij
de gymlessen gastdocenten. Op de maandag
komt er een trainer van Bas Dongen een
tennisworkshop geven. Op de woensdag

de week daarna komt er een trainster een
workshop Baton Twirling geven. Juf Kim zal
bij deze workshops ook gewoon aanwezig
zijn en de rest van de gymlessen invullen.
Kinderuniverstiteit
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal
colleges speciaal voor kinderen uit groep 6,
7 en 8 van de basisschool. Deze gratis
kindercolleges op de campus van Tilburg
University laten nieuwsgierige en leergierige
kinderen kennis maken met wetenschap en
de universiteit. De hoogleraren zijn
inspirerende docenten die graag hun kennis
van hun onderzoeksgebied willen delen met
kinderen uit de bovenbouw van de
basisschool. Jaarlijks bezoeken honderden
kinderen
deze
colleges,
die
zeer
enthousiast worden ontvangen door zowel
de kinderen, hun ouders/begeleiders, de
basisscholen en natuurlijk door de
hoogleraren zelf.
Op woensdagmiddag 20 februari (15.0016.00u) wordt in de aula van Tilburg
University het volgende kindercollege
georganiseerd.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit
en het online aanmeldformulier vindt u op
de website:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

Jarigen

We feliciteren:
25-1 Ayse Kaplan (groep 8)
29-1 Ilse van der Sluijs (groep 6)
31-1 Keano van Strien (groep 3-4)
1-2 Lotte van Loon (groep 5-7)
4-2 Azra Juma Shambe (groep 6)
7-2 Jasper Quirijnen (groep 8)
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!!

Kalender
28-1 start westerwelkomsweek
11-2 studiedag alle kinderen vrij
5-2 spelinloop
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 7 februari

