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Verkeersexamen
Gisteren werd het theoretisch verkeersexamen
afgenomen in groep 7 en 8. Vandaag deden nog
een paar kinderen herexamen. We zijn super trots
op al onze toppers, want iedereen is GESLAAGD!
Gefeliciteerd jongens en meisjes van groep 7 en 8!

Ontruimingsoefening
Vorige week deden wij een ontruimingsoefening.
Deze is erg goed verlopen. De school was binnen 2
minuten leeg en we hadden binnen 4 minuten
bericht van het verzamelpunt dat alle leerlingen
veilig waren. Een fijne gedachte dat we in geval van
calamiteiten de school zo snel kunnen ontruimen.
Verlengde schooldagactiviteiten
Na de meivakantie start het nieuwe aanbod van de
verlengde schooldagactiviteiten. Uw kind heeft
hierover een brief en flyers mee gekregen of krijgt
deze begin volgende week mee. Lees deze goed
door. Deze zijn ook als bijlage aan de nieuwsbrief
toegevoegd. We hopen weer op veel enthousiaste
reacties en aanmeldingen.
Nieuwe website
We zijn voor onze school bezig met het maken van
een mooie, nieuwe website. Daarom is er
afgelopen dinsdag een professionele fotograaf
geweest om foto’s te maken. Misschien heeft u
hier wel iets over gehoord van uw kind. Als de
foto’s binnen zijn en we kiezen een foto uit waar
uw kind op staat, dan zullen we dit natuurlijk eerst
even met u overleggen. Wij zijn heel benieuwd
naar het resultaat.

Nieuwe leerlingen en de Ukkepukken
Het gaat erg goed met de aanmeldingen van
nieuwe leerlingen op Westerkim. Bent of kent u
iemand met een kind in de leeftijd van 2 tot 4
jaar. Vraag dan gerust vrijblijvend een
rondleiding aan. We vertellen u graag alles over
onze school. Ook broertjes en zusjes van onze
eigen leerlingen zijn natuurlijk meer dan
welkom. We begrijpen dat het nu met Corona
best lastig kan zijn om een schoolkeuze te
maken en uw kind tijdig in te schrijven. Wij
staan altijd voor u klaar en maken graag een
afspraak met u.
Wist u dat kinderen al vanaf 2,5 jaar naar de
peuterspeelzaal mogen? Bij Westerkim zit die
gewoon in het gebouw. Bij de Toverdroom in de
groep de Ukkepukken kan uw kind lekker
komen spelen en vast oefenen met het naar
school gaan. Zij besteden ook aandacht aan VVE
(voor- en vroegschoolse educatie), een hele
mooie start voor uw kind wat de overgang naar
de basisschool gemakkelijker maakt. De groep
van de Ukkepukken speelt, als dit binnen de
coronamaatregelen mogelijk is, samen met de
kleuters van Westerkim buiten. Kinderen leren
elkaar zo ook al kennen en de overstap van
peuter naar kleuter is zo gemaakt. Meer
informatie over de peuterspeelzaal kunt u lezen
op www.detoverdroom.nl
Corona en school
We hebben regelmatig ouders aan de lijn die
twijfelen of hun kind naar school mag. Ook
hebben we soms verkouden kinderen in de klas
zitten. We begrijpen dat het lastig is om te
beoordelen of uw kind wel of niet naar school
mag. Ook wij vinden dit lastig. We nemen hierin
liever het zekere voor het onzekere. In de
bijlage is de meest recente versie van de
beslisboom Corona opgenomen. Deze kunt u bij
twijfel doorlopen om een keuze te maken.

Wij zijn ontzettend blij dat u zo goed met ons
meedenkt en alert bent op klachten. Gelukkig zijn
er op onze school tot nu toe geen klassen thuis
geweest. Laten we er samen voor zorgen dat dit zo
blijft!

Vrolijk pasen!
Vrijdag 2 april en maandag 5 april is de school
gesloten in verband met pasen. We wensen
iedereen fijne dagen!

Jarig!

We feliciteren:
4 april: Agata: groep 6-7
Nieuw op school!
Rojin is nieuw in groep 1-2-3, heel veel plezier en
succes op Westerkim!

Kalender
2 april: goede vrijdag: leerlingen vrij
5 april: tweede paasdag: leerlingen vrij
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 15 april.

