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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.

Geboortenieuws!
Afgelopen zaterdag, 9
november, is juf Maike
bevallen
van
een
prachtige dochter. Pip is
geboren om 20.49 uur en
weegt 2900 gram. Het
gaat goed met moeder
en dochter. We wensen
ze veel geluk!

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.

Pyjama zingen groep 1 t/m 4
Op dinsdag 26 november gaan we met de
groepen 1 t/m 4 pyjamazingen. Alle kinderen
worden ’s avonds om 18.30 uur op school
verwacht. Wij gaan dan
met zijn allen zingen in
de aula, wie weet komen
er wel wat pieten langs
op school!

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.
Inspectiebezoek 21 november
Donderdag 21 november krijgen wij bezoek van de
inspectie van onderwijs. Zij zullen in gesprek gaan
met directie en IB over het onderwijs op
Westerkim. Zij zullen ook alle groepen bezoeken.
Verder spreken ze met de leerkrachten en
leerlingen. Aan het eind van de dag krijgt het team
te horen wat de inspectie van onze school vindt.
Uiteraard zullen wij dit vermelden in de
nieuwsbrief.

Voor alle papa’s, mama’s en kleine broertjes en
zusjes is er wat te eten en drinken op school in
het wachtlokaal. De laatste 5 minuten kunt u
ook meegenieten van het zingen. Om 19.00uur
zijn we klaar en mag uw kind worden opgehaald
in zijn of haar klas.
Dus: breng uw kind en schuif gezellig aan met
andere ouders, we maken er een fijne avond
van!
Schoen zetten groep 1 t/m 8
Op dinsdag 26 november mogen alle kinderen
van groep 1 t/m 8 hun schoen zetten op school.
Het zou dus fijn zijn als de kinderen een extra
schoen bij zich hebben die ze kunnen zetten.
Stop in je schoen een mooie tekening of iets
lekkers voor het paard of sint en piet.

Nieuws van Theek 5
Yoleo maakt lezen leuk!
Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken niet zo
snel een boek. Hoe maak je deze kinderen
enthousiast? Dit doet Yoleo (8-12 jaar) met
leespunten. Je verdient deze punten door te lezen,
met de punten kun je een virtuele kamer inrichten.
Lezen met Yoleo is eenvoudiger, doordat de tekst
wordt getoond en voorgelezen. Yoleo is thuis en in
de bieb raadpleegbaar voor jeugdleden. Er is ook
een iPad-app.

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.

“Voorlezen is goed voor moeder en kind Na een
lange werkdag ben je misschien te moe om voor te
lezen. Toch wil Psychologie Magazine je
aanmoedigen om dat boek gewoon uit de kast te
pakken. Voorlezen geeft namelijk niet alleen de
taalontwikkeling van kinderen een flinke boost.
Volgens een recente studie onder 2.165 moederkindparen heeft het ook een positief effect op de
opvoedstijl. Lees meer op de website van
Psychologie Magazine.”

Jarig!

Zichtbaarheidsactie
In het kader van de Zichtbaarheidsactie die liep van
21 oktober t/m 1 november hebben wij op
Westerkim onze eigen Miss en Mister
Zichterbaarheidsverkiezing gehouden. En de
winnaars zijn Femma ( gr. 3/4 ) en Daris ( groep 3/4
)! Zij mogen zich een jaar lang Miss en Mister
Zichtbaarheid noemen!
Parkeren rondom de school
Wij willen dat de verkeerssituatie zo veilig mogelijk
is rondom de school. Daar hebben wij uw hulp bij
nodig! Als u uw kind op komt halen bij school, wilt
u dan zo vriendelijk zijn om de parkeerregels te
hanteren? · Parkeer in de daarvoor bestemde
vakken! · Zorg dat uw het doorgaande verkeer niet
blokkeert! · Zijn de parkeervakken rondom school
vol, parkeer dan een stukje verderop en haal uw
kind dan bij het schoolplein op.
· Let op de gele poppen ( Victor Veilig) Zij staan er
niet voor niets. Hier mag niet geparkeerd worden!
Door op deze regels te letten blijft de situatie
tijdens het uitgaan van school veilig voor onze
kinderen. Alvast bedankt voor uw medewerking

We feliciteren:
14 november: Samir, groep 8
27 november Emy, groep 5-6
Kalender
18 november: koffieochtend + opening
bibliotheek
21 november: inspectiebezoek
25+26 november: voorlopige adviesgesprekken
groep 8
26 november: pyjama zingen groep 1 t/m 4
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 28
november 2019

