Westerkimnieuws nr. 3
26 september 2019
Openbare basisschool Westerkim
Daltonschool
Vermeerstraat 1, 5102 DC Dongen
0162-313836
westerkim@obswesterkim.nl
www.obswesterkim.nl

Audit
Op 10 september hebben wij een interne audit
gehad. Een aantal directeuren van scholen van
onze stichting bezochten onze school en bekeken
de school op punten waar de inspectie ook naar
kijkt. Dit hebben ze vorig schooljaar ook gedaan.
De auditgroep was zeer tevreden over de
vooruitgang die de school had gemaakt. Wij zijn
zeer trots op het resultaat.
Kinderboekenweek: “Reis mee!”
Op woensdag 2 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van start. Dit jaar is het thema:
“Reis mee!” We combineren de Kinderboekenweek
dit jaar met de Culturele week. In de bijlage die u
bij de nieuwsbrief vindt, kunt u het hele
programma doorlezen inclusief de gezellige
boekenmarkt die op woensdag 9 oktober
georganiseerd wordt. Wij hopen u dan te zien!
Een goede daad van groep 7
Vorige week vrijdag had groep 7 een kaart gemaakt
voor een meneer die 70 jaar was geworden. Zij
kenden deze meneer niet, maar de juf had gehoord
dat deze man heel eenzaam was. Juf Margret had
de kaart gegeven en deze meneer was er heel blij
mee. Het had z’n dag gemaakt. Zo zien we maar
weer dat een klein gebaar, een groot plezier kan
opleveren.
Hulp bij pleinwacht tussen de middag.
We zijn nog steeds 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.

Afwezigheid juf Petra
Juf Petra zal wegens familie omstandigheden de
komende tijd afwezig zijn. U kunt voor zaken
terecht bij juf Maike (ma, di, do en vr ochtend)
en juf Benthe (ma t/m vr). Wanneer wij u op
school niet kunnen helpen kunt u voor
dringende zaken gebruik maken van het
emailadres westerkim@obswesterkim.nl.
Installatie leerlingenraad
Op dinsdag 17 september vond de installatie
van de leerlingenraad plaats. Uit iedere
bovenbouwgroep namen twee kinderen zitting
in de leerlingenraad van dit schooljaar. Dit zijn
voor dit jaar: Sameera en Ramona (gr 6), Erdem
en Azra (gr 7) en Ayman en Lotte (gr 8). De
kinderen vertegenwoordigen in de leerlingenraad hun groep en kunnen ideeën die de groep
heeft bij de directie en leerkrachten onder de
aandacht brengen. Juf Petra zal de leerlingenraad leiden. Eens in de zoveel tijd komen ze bij
elkaar en wordt er vergaderd over onderwerpen die de kinderen inbrengen.
Rekenen met Gynzy
Zoals u misschien wel van uw kind heeft
gehoord zijn we begin dit schooljaar gestart met
een proefperiode van rekenen op de
Chromebooks. Dit doen we door gebruik te
maken van Gynzy. Kinderen zijn met Gynzy veel
meer doelgericht aan het werken. Daarnaast
werken zij in de werelden adaptief. Dat
betekent dat het programma zich aanpast aan
hun niveau. Het werken op deze manier staat
nog in de kinderschoenen, maar onze
ervaringen zijn over het algemeen positief. We
merken dat er bij de kinderen meer
rekenplezier is. We houden u op de hoogte van
verdere ontwikkelingen.

Jarig!

We feliciteren:
4 oktober: Charlotte groep 8
5 oktober: Yaren groep 3-4
8 oktober: Bas groep 7

Kalender
25 september: start verkoop kinderpostzegels
1 oktober: spelinloop groep 1-2
2 oktober: start Kinderboekenweek en culturele
week
11 oktober: voorleeswedstrijd
14 oktober t/m 18 oktober: herfstvakantie
21 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij
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