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Vervanging
Voor de vervanging van juf Froukje hebben we
juf Wilma bereid gevonden te komen werken in
groep 3-4 op maandag en dinsdag. Juf Wilma
heeft al vaker ingevallen op Obs Westerkim.
In groep 6 zullen de kinderen de komende
weken les krijgen van juf Marina, juf Kimberly
en juf Maike.
Strookjes toestemming aanmaken account
U heeft eerder deze week een brief
meegekregen over de Chromebooks en de
online software die we hier op school (gaan)
gebruiken. Het is belangrijk dat u voor elk van
uw kinderen bij ons op school schriftelijk
toestemming geeft. Wilt u de strookjes
ingevuld weer bij de leerkracht van uw
kind(eren) afgeven? Alvast bedankt!

Voor de kinderen van groep 8 is de
komende ronde gesprekken het definitieve
adviesgesprek. Zij horen naar welk niveau
voortgezet onderwijs zij gaan uitstromen.
Sponsoren gezocht voor de Koningsspelen
Als losse bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
een brief van het BeweegBuro. Zij
organiseren elk jaar de Koningsspelen; de
grote sportdag waar alle scholen in Dongen
elk jaar aan meedoen. Zij zijn op zoek naar
bedrijven die de sportdag willen sponsoren,
maar ook naar mensen die willen helpen om
van de dag weer een groot succes te
maken! In de brief vindt u een e-mailadres
waar u uzelf kunt opgeven of waar u meer
informatie kan vragen.
Jarigen

Studiedag spelling
Aanstaande maandag, 11 februari, hebben de
leerkrachten studiedag. De kinderen zijn vrij.
De leerkrachten gaan op deze dag aan de slag
met het verder ontwikkelen en verbeteren van
het spellingsonderwijs.
Rapporten en rapportgesprekken
Morgen, vrijdag 8 februari, krijgen de kinderen
het eerste rapport van dit schooljaar mee. Het
rapport ziet er vrijwel hetzelfde uit als
voorheen. Wat echter anders is, zijn de
uitslagen van de Citotoetsen. Voorheen kon u
deze terugvinden in het rapport. Nu zijn deze
los bijgevoegd en zijn ook grafieken waarin u
de voortgang van uw kind kunt zien
bijgevoegd. Hierbij zit een begeleidende brief
waarin u kunt lezen hoe u deze gegevens
moet interpreteren. Mocht u hierover alsnog
vragen hebben, dan kunt u deze natuurlijk
stellen aan de leerkracht van uw kind.
In de week van 11-2 en 18-2 vinden de
rapportgesprekken plaats. Bij de deur van de
klas van uw kind kunt u zich hier voor
intekenen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben
wilt u dit dan z.s.m. doen?

We feliciteren:
7-2 Jasper Quirijnen (gr 8)
9-2 Roxanna Rahnavard (gr 8)
13-2 Eray Telli (gr 8)
14-2 Umut Ilanbey (gr 8)
19-2 Kabil Sahan (gr 6)
Gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!!

Kalender
11-2: studiedag alle kinderen vrij
12-2: start 2 weken 10 minuten gesprekken
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 21
februari.

