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nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is inmiddels bijna 2 weken
oud. Wat fijn om alle kinderen weer te zien. In de
klassen worden de eerste 2 weken extra gewerkt
aan groepsvorming.
Even voorstellen: nieuwe collega groep 8
Even voorstellen: ik ben Yvonne
Brosens, 28 jaar oud en woon sinds 4
jaar in Dongen.
Op dit moment ben ik mijn opleiding
tot leraar basisonderwijs aan het
afronden. Vanaf volgende week zal ik
iedere donderdag en vrijdag te
vinden zijn in groep 8.
Voordat ik begon aan de opleiding tot leerkracht
werkte ik als dierenartsassistente. Dit paste
helemaal niet bij mij, waardoor ik besloot me te
laten omscholen.
Mijn vrije tijd besteed ik veelal aan paardrijden.
Samen met mijn paard oefen ik veel voor de
springwedstrijden waar we vaak aan deelnemen.
Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan
op de Westerkim en ik hoop jullie allemaal snel te
leren kennen.
Kennismakingsgesprekken
Als ouder bent u de “expert” over uw kind. Wij
hopen daarom door middel van een goede
samenwerking met u het beste uit uw kind naar
boven te halen.
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken
toonden herhaaldelijk aan dat kinderen hogere
prestaties leveren
wanneer
hun
ouders en leerkrachten
samen
steeds het beste
voor hen zoeken.
De leerlingen zitten

beter in hun vel, daarnaast heeft het positief
effect op het voorkomen van pesten.
Kortom een fijne samenwerking tussen ouder
en leerkracht, waarbij ieder een eigen inbreng
kan hebben, met als doel een positieve
ontwikkeling van het kind.
Om dit te kunnen bereiken, streven wij naar
verschillende
(effectieve)
vormen
van
samenwerking. Wij starten daarom dit
schooljaar al in september met een
“kennismakingsgesprek” tussen leerkracht en
ouder. Wij vinden uw inbreng en informatie
over uw kind hierbij heel belangrijk, zodat we
samen doelen stellen voor ieder kind.
U kunt zich inschrijven voor een gesprek
gedurende de periode van 2 tot en met 16
september. Vanaf vrijdag 30 augustus hangt er
bij iedere groep een inschrijfformulier.
Hulp dit schooljaar
Ook dit schooljaar kunnen we niet zonder uw
hulp. Op de informatieavond heeft u een
hulpcheque gekregen. Het zou fijn zijn als u
deze zo snel mogelijk invult en afgeeft bij de
leerkracht van uw kind. Op deze manier kunnen
wij inventariseren wie welke klus kan doen.
Vele handen maken licht werk. Dus als iedereen
iets doet, zijn wij erg geholpen.
Hulp bij pleinwacht tussen de middag.
We zijn nog dringend op zoek naar ouders,
opa’s, oma’s of andere volwassenen die
pleinwacht willen lopen. Wilt u zich niet meteen
vastleggen voor een heel schooljaar, dan kunt u
zich ook opgeven voor een bepaalde periode.
Heeft u thuis nog kleine kinderen? U mag deze
gewoon meenemen. Er is met grote
meerderheid gekozen voor continurooster,
maar ook dit kunnen we niet zonder uw hulp.
Opgeven kan bij juf Maike of juf Petra.

Jarig!

We feliciteren:
22 augustus: Esma groep 1-2
4 september: Dani groep 1-2
9 september: Chyana groep 5-6
Welkom
Nieuw op school:
Kristof groep 1-2
Steven groep 1-2
Abdiwahid groep 5-6
Abdulahi groep 7
Sahar groep 7
Veel plezier op Westerkim!
Kalender
di 03-09
wo 04-09
do 05-09

koffieochtend
Studiedag. Kinderen zijn vrij!
spelinloop groep 1-2

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 12
september.

