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Nieuw schooljaar
Wat fijn om alle kinderen weer te zien. We gingen
rollend het schooljaar in. In de klassen wordt de
eerste 2 weken extra gewerkt aan groepsvorming.
We hopen op een mooi en rustig schooljaar.
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 augustus 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.
De kinderen hebben een strookje van de leerkracht
ontvangen waarop u kunt aangeven wanneer het u
schikt. De leerkracht koppelt dan via een nieuw
strookje de afspraak naar u terug. De
kennismakingsgesprekken vinden plaats van 31
augustus t/m 18 september. Dan willen we graag
alle ouders gesproken hebben.
Contact met de leerkrachten
Zoals u in de brief, die we u hebben toegezonden,
betreft het Coronavirus heeft kunnen lezen is het

momenteel niet de bedoeling dat ouders op het
plein of in de school komen, tenzij er een
afspraak is. Goed contact met de leerkracht is
echter natuurlijk wel belangrijk. Daarom
hieronder de e-mail adressen van de
leerkrachten per groep. U kunt hen ten alle
tijden mailen en zij proberen u zo spoedig
mogelijk te antwoorden. Ook kunt u natuurlijk
altijd voor- en na schooltijd telefonisch contact
opnemen via het school nummer.
Algemeen
e-mail
adres
en
directie:
info.westerkim@stichtingbravoo.nl
Juf Ingrid: i.mathijssen@stichtingbravoo.nl
Juf Joyce: j.rombouts@stichtingbravoo.nl
Juf Claudia: c.smits@stichtingbravoo.nl
Juf Roos: r.kosse@stichtingbravoo.nl
Juf Margret: m.balentien@stichtingbravoo.nl
Juf Marieke: m.bakkers@stichtingbravoo.nl
Juf Shirley: s.bakx@stichtingbravoo.nl
Juf Benthe: b.braat@stichtingbravoo.nl
Brief leerling gegevens en ouderhulpcheque
U ontving afgelopen dinsdag een brief waarop u
gevraagd wordt de gegevens van uw kind in te
vullen. In verband met de overgang naar een
nieuw leerlingvolgsysteem is het belangrijk dat
u deze brief invult en weer inlevert. Daarnaast
is het natuurlijk fijn dat we de juiste gegevens
hebben zodat we u altijd kunnen bereiken.
Daarnaast ontving u de ouderhulpcheque. Het
zou fijn zijn als u deze zo snel mogelijk invult en
mee geeft aan uw kind om weer in te leveren.
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.
Oudervereniging Westerkim
Elk schooljaar zet de oudervereniging zich in om
samen met de leerkrachten leuke activiteiten bij
de thema’s en de feestdagen te organiseren.
We zijn wel op zoek naar ouders die de
oudervereniging willen versterken. In de bijlage
leest u wat de oudervereniging doet en wat er
met de ouderbijdrage gebeurt.

Tijdens de startgesprekken, krijgt u van de
leerkracht van uw kind een korte enquête om in te
vullen. Wij zien deze graag terug, zodat wij als
oudervereniging goed bij de behoeften van de
ouders kunnen aansluiten. Alvast bedankt!
Schoolreis
Op dinsdag 15 september gaan we op schoolreis
naar de Efteling met groep 1 t/m 8.
U ontvangt binnenkort een brief met de kosten
voor
deze
reis.
Kinderen
met
een
Eftelingabonnement betalen minder.
De kinderen zijn die dag om 8.30 uur op school en
we zijn tussen 17.15 en 17.30 uur ( afhankelijk van
de files ) weer terug op school.
De kinderen dragen die dag het schoolt-shirt dat ze
maandag 14 september mee naar huis krijgen. De
volgende dag mag u de T-shirts ongewassen mee
terug geven. Ze worden op school gewassen.
Kinderen vanaf 13 jaar, de begeleiders en de
leerkrachten zijn verplicht om een mondkapje te
dragen tijdens de busreis.
Hulp bij pleinwacht tussen de middag.
We zijn 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. Voor
de pleinwacht staat een vergoeding van €4,50 voor
30 minuten. We hopen dat er zich spoedig ouders
zullen aanmelden. We hebben met een grote
meerderheid van de school gekozen voor het
continurooster, maar wij kunnen dit als school niet
alleen. Mochten er geen mensen zijn die zich
melden dan zullen we over moeten gaan tot het
inschakelen van professionele overblijfkrachten.
Dit zal helaas dan ook gevolgen hebben voor de
overblijf vergoeding. We hopen dat we op u
kunnen rekenen. Opgeven kan bij de leerkracht van
uw kind, die geeft het door aan de coördinator.
BVL ( Brabants VeiligheidsLabel)
Ook met de start van het nieuwe schooljaar wordt
het drukker in de straten rond school met halen en
brengen van de kinderen. Wilt u erop letten dat als
u de kinderen komt halen en brengen dat u de
auto in de daarvoor bestemde vakken parkeert?
Wilt u niet bij de gele poppen parkeren ( Victor
Veilig ) en misschien kunt u wel een keer lopend of
met de fiets naar school toe komen?
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Jarig!

We feliciteren:
4 september: Dani groep 1-2-3
9 september: Chyana groep 6-7

Kalender
11 september: studiedag. Kinderen zijn vrij.
15 september: schoolreis
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 10
september.

