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Entreetoets groep 8
Door het Coronavirus is vorig schooljaar besloten
de entreetoets groep 7 te verzetten naar begin
groep 8. Inmiddels zijn de eerste weken van het
schooljaar verstreken. De entreetoets wordt in
groep 8 afgenomen op 21, 22 en 23 september.

Brief leerling gegevens en ouderhulpcheque
We hebben nog niet van alle ouders de brief
met
de
leerling
gegevens
en
de
ouderhulpcheque mogen ontvangen. Wilt u
voor zorgen dat deze z.s.m. op school terug zijn.
Mocht u deze kwijt zijn geraakt, kunt u een
nieuw exemplaar vragen bij de leerkracht.

Voorstellen schoolmaatschappelijk werkster
Bij onze school is een schoolmaatschappelijk
werkster betrokken. Zij is beschikbaar voor vragen
rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw
kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe
het met uw kind gaat op school en/of
thuis. Middels de brief in de bijlage stelt zij zich aan
u voor.

Ouderenquête Oudervereniging
Wij zijn druk bezig bij de oudervereniging om
nieuwe ouders te werven en bekendheid te
geven wat de oudervereniging nu eigenlijk
allemaal doet.
Tijdens de startgesprekken heeft u van de
leerkracht van uw kind een vragenlijst gekregen
om in te vullen en in te leveren. Als u de
vragenlijst nog niet ingevuld heeft, zou u die
dan alsnog in willen vullen en inleveren bij de
leerkracht? Alvast bedankt.

Cursus voor jou en je kind
Op 5 oktober start er op Westerkim een cursus
voor ouders. In de cursus leer je hoe je jouw kind
kan helpen met taal en bij activiteiten op school.
Ook oefen je de Nederlandse taal. De cursus wordt
iedere maandag gegeven van 8.30 – 10.00 uur.
Opgeven kan via de leerkracht of via
info.westerkim@stichtingbravoo.nl. In de bijlage
meer informatie op de flyer van deze cursus.
Schoolreis
Op dinsdag 15 september staat de schoolreis naar
de Efteling op het programma. Vorige week
ontving u een brief met de kosten voor deze reis.
Maandag hebben de ouders die nog niet betaald
hadden een herinnering ontvangen. Wilt u er zorg
voor dragen dat de schoolreis z.s.m. betaald
wordt?
De kinderen worden om 8.30 uur op school
verwacht en zijn tussen 17.15 en 17.30 uur weer
terug op school. De kinderen dragen deze dag het
school T-shirt, dat ze maandag 14 september mee
naar huis krijgen. De T-shirts mag u de volgende
dag ongewassen meegeven.
Kinderen vanaf 13 jaar, begeleiders en de
leerkrachten zijn verplicht een mondkapje te
dragen tijdens de busreis.

Luizencontrole
We zijn inmiddels alweer een tijdje bezig op
school. Normaal gesproken vindt er een
luizencontrole plaats na elke vakantie. Door de
Corona-crisis is dit nu even anders.
Wij willen u daarom als ouders vragen om zelf
uw kind op hoofdluis te controleren. Mocht u
hoofdluis bij uw kind ontdekken? Wilt u dan
contact opnemen met de leerkracht , zodat de
gepaste maatregelen genomen kunnen worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Ventileren op school
De herfst is in aantocht, al lijkt dat er met de
weersvoorspellingen van volgende week nog
niet op. Met het heersende Coronavirus is het
belangrijk dat we de school goed blijven
ventileren. Ramen zullen, ook bij lagere
temperaturen, geregeld open staan. Wellicht is
het verstandig om uw kind een vest mee te
geven om in de klas aan te trekken als het wat
frisser is.

Jarig!

We feliciteren:
15 september: Osman groep 1-2-3
15 september: Emira groep 8
20 september: Daris groep 4-5
23 september: Dailey groep 1-2-3

Kalender
Deze weken zijn de kennismakingsgesprekken.
11 september: studiedag: kinderen vrij.
14 september: OV vergadering 20.00 uur
15 september: schoolreis
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 24
september.

