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Gezocht: Tijdschriften
Op maandag 18 november opende juf Petra de
bibliotheek op school. 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 kregen wij bezoek van de
inspectie van onderwijs. Twee inspecteurs
bezochten de klassen en hadden gesprekken met
leerlingen, leerkrachten, directie en IB. Aan het
eind van de dag gaven zij een oordeel over de
school. Het is een prettig bezoek geweest met een
uitkomst waar wij ons goed in kunnen vinden. We
zijn nog in afwachting van het officiële
inspectierapport. Zodra wij dit ontvangen zullen wij
de uitkomsten hiervan met u delen.
Sint op school
Op woensdagochtend 4 december komt
Sinterklaas met zijn Pieten naar Westerkim. We
verwachten hem rond half negen op onze school.
We blijven daarom met zijn allen op het
schoolplein wachten tot hij komt. Als de Sint en de
Pieten er zijn, gaan alle kinderen naar binnen met
de leerkracht en blijven de ouders buiten.
De surprises van de leerlingen van groep 5 t/m 8
worden op maandag 2 december op school
verwacht.
Donderdag 5 december is het een gewone werkdag
op school. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen
die dag ook een cadeautje meenemen naar school
dat ze willen laten zien.
Vrijdag 6 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. een
studiedag voor de leerkrachten.

School versieren kerst
Op maandagochtend 9 december wordt de
school versierd in kerstsfeer. Een aantal
ouders heeft zich hier via de ouderhulpcheque
voor opgegeven. Wij willen u vragen om op
deze ochtend om 8.30 uur aanwezig te zijn.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf
aanwezig te zijn, wilt u dan voor vervanging
zorgen? Het is belangrijk om samen zorg te
dragen voor een gezellige aankleding van de
school. Vele handen maken licht werk. We
zien u graag op 9 december.
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:
28 november: Emirhan, groep 5-6
28 november: Buglem, groep 5-6
5 december: Rayan, groep 5-6

Kalender
4 december: sint op school
6 december: studiedag; alle kinderen vrij
10 december: spelinloop groep 1-2
11 december: studiedag; alle kinderen vrij
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 12
december 2019

