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Onderwijsstaking 30 en 31 januari: leerlingen vrij
Zoals u in de brief van 13 januari heeft kunnen
lezen is er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
een landelijke onderwijsstaking. Er is besloten dat
alle scholen van Bravoo hier gehoor aan zullen
geven. Op Westerkim zal er geen onderwijs
worden gegeven. De leerlingen zijn deze dagen vrij.

Voorleeswedstrijd Dongen
Tijdens de Kinderboekenweek werd Lotte, uit
groep 8, gekozen als voorleeskampioen van
Westerkim. Vanochtend nam zij deel aan de
voorleeswedstrijd van Dongen. Helaas is ze niet
met de winst naar huis gegaan, maar wij zijn
wel ontzettend trots op haar. En; meedoen is
belangrijker dan winnen! Goed gedaan, Lotte!

Voor eventuele opvang kunt u terecht bij
Kinderopvang de Toverdroom. U kunt bellen met
Chantal Verhoeven, 0635336824 of mailen naar
info@toverdroom.nl.
Typecursus voor groep 6 t/m 8
Westerkim wil haar leerlingen de kans geven om
zaken die je niet binnen school leert maar die wel
heel belangrijk zijn, toch te leren. Goed kunnen
typen is belangrijk voor kinderen. We gaan
allemaal steeds meer met de computer doen en
kunnen typen is dan echt nodig om goed te kunnen
werken. Daarom geven wij onze leerlingen de kans
om op school typevaardig te worden.
Met de typecursus van House of Typing doen
kinderen wekelijks training op school en thuis in
een online spelvorm.
Voor onze leerlingen zijn wij tot een mooie prijs
overeen kunnen komen met House of typing. Voor
een goede typecursus is dit echt een buitenkans.
Aanmelden kan met het inschrijfformulier, dit mag
bij de leerkracht ingeleverd worden.
In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u meer
informatie over deze cursus.
Vervanging juf Jolande
Helaas verwachten we juf Jolande voorlopig nog
niet terug. Zoals u misschien al wel heeft gezien is
er een vaste invaller in de groep op donderdag en
vrijdag. Haar naam is Philipine Roskam.

Sponsorloop 29 januari
Volgende week woensdag, 29 januari, lopen de
kinderen de sponsorloop. Er zijn de afgelopen
week veel sponsorbrieven binnen gekomen van
enthousiaste sponsors. Wij willen u daarvoor
alvast heel hartelijk danken.
Tijdens de sponsorloop bent u van harte
welkom om uw kind(eren) aan te komen
moedigen.
De groepen 1/2 lopen van 12.30-12.40.
De groepen 3/4 lopen van 13.00u tot 13.12u.
De groepen 5/6/7/8 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 kunnen de
deelnemende leerlingen en u genieten van een
heerlijk frietje.

Jarig!

We feliciteren:
29 januari: Ilse, groep 7
30 januari: Amir, groep 1-2
1 februari: Lotte, groep 8
3 februari: Vanessa, groep 8
4 februari: Azra, groep 7
Kalender
29 januari: sponsorloop
30 & 31 januari: onderwijsstaking: alle kinderen vrij.
4 februari: spelinloop groep 1/2
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 6 februari.

