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Opening bibliotheek
We zijn druk bezig om de huiskamer om te toveren
tot een bibliotheek. Tijdens de studiedagen zijn de
juffen aan het leren over technisch lezen. Vanuit
deze studiedagen ontstond het idee om iets met
de bibliotheek te doen. We willen voor de kinderen
een plek creëren waar ze terecht kunnen om
boeken te halen, maar ook waar ze lekker kunnen
lezen. Want wat is er nou lekkerder dan even
verdwalen in een mooi boek? Die leesbeleving
willen we mogelijk maken voor de kinderen.
Tijdens de koffieochtend van 18 november willen
we de bibliotheek met alle kinderen openen. We
nodigen u hiervoor van harte uit om bij aanwezig
te zijn. Wanneer de kinderen terug gaan naar de
klassen kunt u samen met juf Petra en andere
ouders een lekker kopje koffie of thee drinken. We
hopen u te zien op 18 november om 8.30 uur.
Gezocht: Tijdschriften
Voor onze bibliotheek zijn wij op zoek naar
tijdschriften. Heeft u thuis nog oude
kindertijdschriften die we mogen hebben? Wilt u
deze dan aan uw kind mee naar school geven? Wij
zijn er erg mee geholpen. Denk bijv. aan Donald
Duck, Bobo, National geographic junior, Okki, Girlz,
meiden magazine enz.
Geen staking op 6 november
Zoals u wellicht in het nieuws al hebt gehoord is er
een landelijke onderwijsstaking op woensdag 6
november. De leerkrachten van Westerkim nemen
niet deel aan deze staking. De school is dus
gewoon open. We zien alle kinderen graag op de
normale tijd op school.
Verkeersweek: “Zet je licht aan”
Vorige week is de landelijke fietsverlichtingscampagne “zet je licht aan” weer van start gegaan.
Een campagne die aandacht besteed aan
zichtbaarheid in het verkeer. Deze week is het op
Westerkim verkeersweek. Zichtbaarheid en goed
zichtbaar zijn in het verkeer staan centraal.
Daarom wordt er deze week extra aandacht
besteed aan hoe je goed opvalt in het verkeer.

De
kinderen
hebben op dinsdag
reflecterende
bandjes voor om
de arm en in de
spaken van de fiets
meegekregen.
Aanstaande vrijdag;
1 november promoten we de actie nogmaals
door
een
Miss
en
Mister
zichtbaarheidswedstrijd te houden. De kinderen
worden vrijdag in hun meest opvallendste outfit
op school verwacht. Denk bijvoorbeeld aan felle
kleding, reflecterende jasjes, opvallend haar enz.
De jongen en het meisje dat het meest
zichtbaar is deze dag worden gekroond tot Miss
en Mister Zicht-baarheid.
Op tijd op school
De dagen worden weer korter en het wordt
steeds later licht en vroeger donker. We
merken dat hiermee steeds meer kinderen te
laat op school zijn. De deuren van de school
gaan open om 8.20 uur, dan is het inloop tot
8.30 uur. De lessen starten om 8.30 uur. Wilt u
er a.u.b. zorg voor dragen dat uw kind op tijd op
school is? Zo kunnen wij op tijd starten met de
lessen en kunnen we het optimale uit onze
lestijd halen.
Culturele week/ Kinderboekenweek 2019: Reis
je mee?
Voor
de
herfstvakantie
hebben
we
twee weken
genoten van
het
thema:
Reis je mee?
Als opening waren de juffen verkleed als
iemand uit een bepaald land en werd er
gedanst op de nieuwe hit van Kinderen voor
kinderen. Daarna volgde een koffertjescircuit
waarbij de kinderen landenstickers konden
verdienen met het uitvoeren van verschillende

activiteiten, zoals vervoersbingo, een kralenplank
maken, een geheimschrift oplossen.
Ondertussen werd er hard gewerkt in de klassen
om de tentoonstelling voor te bereiden die op
donderdag plaatsvond. En op de slotdag was er
weer de jaarlijkse Voorleeswedstrijd. De winnaar
van de wedstrijd en tevens degene die onze school
gaat vertegenwoordigen in de Dongense
voorronde is:…….Lotte uit groep 8! Gefeliciteerd en
zet ‘m op!
Bericht vanuit de GMR
Beste ouders en / of verzorgers,
De school van uw kind(eren) valt onder Stichting
BRAVOO. Een stichting voor openbaar onderwijs in
de gemeenten Waalwijk, Dongen, Loon op Zand en
Raamsdonkveer.
Op de school van uw kind(eren) bestaat een MR
oftewel Medezeggenschapsraad welke een keer of
zes vergadert over schoolse zaken. Dit kan gaan
over bv. de schooltijden, de schoolgids, het
schoolplan, de formatie en klassenverdeling en
meer van dit soort schoolse zaken. De MR bestaat
uit een aantal personeelsleden en ouderleden.
Om op bovenschools niveau met de bestuurder
mee te praten en denken bestaat er een
Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
Deze vergadert eveneens een keer of zes op
dinsdagavond, op locatie Obs de Hoef, in Waalwijk,
van 19.30 - 22.00 uur. In deze raad zitten eveneens
een aantal personeelsleden van de stichting en
ouders, die verbonden zijn aan een van de scholen
van de stichting.
Op
de
Website
van
Stichting
BRAVOO: https://www.stichtingbravoo.nl kunt u
onder het kopje ORGANISATIE--> MEDEZEGGENSCHAP vanaf nu het een en ander lezen over de
GMR.
Mocht u interesse hebben om een keer een
vergadering bij te wonen, meldt u zich dan aan
bij c.mannak@obsdehoef-hugo.nl.
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 dit kunnen we niet
zonder uw hulp. Opgeven kan bij juf Benthe of juf
Petra.

Jarig!

We feliciteren:
29 oktober: Enes groep 5-6
31 oktober: Mira groep 3-4
6 november: Ecrin groep 5-6
8 november: Ilkan groep 7
13 november: Yagiz groep 3-4

Kalender
De week van 28 oktober: verkeersweek:
zichtbaarheid
7 november: studiedag alle kinderen vrij
14 november: spelinloop groep 1-2
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 14
november 2019

