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Beste wensen voor het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar is begonnen. Team Westerkim
wenst iedereen het beste voor 2020!

Open week
Volgende week is het open week op Westerkim.
Tijdens deze week is de school open voor nieuwe
ouders, maar ook voor eigen ouders stellen wij de
groepen op een aantal momenten open. Het is
mogelijk om een les in de groep van uw kind bij te
wonen. De leerkrachten hebben hiervoor bij de
klas een intekenlijst opgehangen waarop u kunt
inschrijven. Mocht u het leuk vinden om een kijkje
in de klas te nemen, bent u dus van harte welkom
om in te schrijven.
Daarnaast krijgen de kinderen vrijdag allemaal een
flyer mee. We willen u vragen om als ambassadeur
van onze school op te treden en deze flyer aan
iemand te geven met kleine kinderen. Samen gaan
we voor Westerkim! De flyer is ook als bijlage bij
de nieuwsbrief meegestuurd.

kwaliteit van het onderwijs. Ze hadden nog een
aantal tips, maar waren tevreden over de
doelen die wij onszelf hebben gesteld voor de
komende jaren. Dit geeft ons goede moed voor
de toekomst.
Het team was heel opgelucht. We werken heel
hard om de onderwijskwaliteit te verbeteren.
Het is fijn als de inspecteurs dan komen en een
voldoende oordeel geven. We zijn dus heel blij
en trots om dit met jullie te delen. We willen de
ouders heel hartelijk danken voor het
vertrouwen dat jullie hebben gehouden in de
school. Dat vertrouwen is ons tot steun geweest
het laatste jaar. Als ouder kunt u ook (weer)
trots zijn op de school van uw kind. Ik hoop dat
u ambassadeur wil zijn voor onze school en
familie en vrienden wil vertellen over
Westerkim. U kan andere ouders en
belangstellenden uitnodigen voor de open week
volgende week.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het
onderzoek dan nodig ik u van harte uit om een
afspraak met mij te maken. Op school ligt op
het kantoor en in de teamkamer een aantal
exemplaren van het inspectierapport. Als u het
rapport wil lezen, bent u van harte welkom.
Hartelijke groet,

Voor nieuwe ouders is de school de gehele week te
bezoeken van 8.30 – 14.15 uur. Een afspraak
maken is hiervoor niet nodig. U kunt als
ambassadeur natuurlijk ook samen met de nieuwe
ouders komen.
Rapportage inspectiebezoek
De dag voor de kerstvakantie kregen wij het
definitieve rapport van de onderwijsinspectie. De
inspecteurs hebben de beoordeling VOLDOENDE
gegeven en daarom besloten om Westerkim het
basis-arrangement toe te kennen. Zij waren heel
positief over de ontwikkeling die de school het
laatste jaar heeft doorgemaakt. Ze hebben er alle
vertrouwen in dat de school blijft werken aan de

juf Petra
Sponsorloop
Op woensdag 29 januari gaan de leerlingen van
onze school een sponsorloop houden. De
opbrengst hiervan is voor nieuwe schoolpolo’s.
De leerlingen van onze school gaan bij familie
en kennissen langs om zich te laten sponsoren.
De leerlingen gaan rondjes lopen rondom
school.

De groepen 1/2 lopen rondjes rondom school
gedurende 10 minuten.

Jarig!

De groepen 3/4 lopen rondjes rondom school
gedurende 12 minuten.
De groepen 5/ 6/7/8 lopen rondjes rondom school
gedurende 15 minuten.

We feliciteren:
10 jan: Ariam, groep 3-4
10 jan: Said, groep 3-4
13 jan: Ravish, groep 5-6

U kunt als sponsor ook komen kijken! De groepen
1/2 lopen van 12.30-12.40.
Nieuw op school
De groepen 3/4 lopen van 13.00u tot 13.12u.
De groepen5/ 6/7/8 lopen van 13.35u tot 13.50u.
Aansluitend willen wij graag het succes van een
goed inspectiebezoek met u en de kinderen vieren.
Hiervoor komt er een frietkar op het schoolplein te
staan en kan iedereen genieten van een heerlijk
frietje tijdens of na het aanmoedigen van de
leerlingen.
Toets weken CITO
Van 13 t/m 24 januari nemen wij bij de groepen 3
t/m 8 de midden toetsen van CITO af. Wil u er in
deze weken extra op letten dat uw kind op tijd op
school is? Daarnaast zijn voldoende slaap en
gezonde voeding belangrijk.
Zaalvoetbaltoernooi
In de kerstvakantie vond het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi plaats. Onze school werd
vertegenwoordigd door een aantal kanjers uit
groep 7 en 8. Beide teams wisten de finale te
bereiken en gingen naar huis (school) met de beker.
Super gedaan!
Schalen en borden van het kerstdiner
In de hal staan nog diverse schalen en borden die
nog zijn blijven staan na het kerstdiner. Mocht u
nog een schaal of bord missen dan kunt u hier even
kijken. Schalen en borden die overblijven komen
op school in de kast te staan.
Vervallen spelinloop groep 1-2
Wegens afwezigheid van de vaste leerkracht komt
de spelinloop van 16 januari te vervallen.

Ediz Cemrek
Welkom op Westerkim!!
Kalender
13 t/m 17 jan: open week
13 t/m 24 jan: toets weken CITO
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 23
januari 2019

