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Rapport en oudergesprekken
Op 7 februari krijgen de kinderen het eerste
rapport mee. De oudergesprekken vinden plaats in
de week van 10 februari en in de week van 17
februari. Intekenen hiervoor kan bij de klas van uw
kind.
Op 11 februari zijn alle leerkrachten tot 19.00 uur
aanwezig. De andere gesprekken vinden na
schooltijd plaats. Intekenen kan t/m 10 februari.
Daarna plant de leerkracht een gesprek voor u in.
Voor groep 8 heeft het oudergesprek een iets
andere vorm. Zij krijgen het definitieve advies voor
het voortgezet onderwijs. De leerkracht bespreekt
het definitief advies met ouders en kind en het
onderwijskundig rapport wordt doorgenomen.
Sponsorloop
Op 29 januari liepen de kinderen van Westerkim
een sponsorloop. De laatste sponsors worden
momenteel nog benaderd voor hun beloofde
bijdrage, maar het belooft een mooie opbrengst te
worden.
We willen al onze leerlingen complimenteren voor
hun inzet tijdens de sponsorloop. Er is hard gerend
en we hebben een enorme inzet gezien. Een aantal
kanjers van groep 7 heeft zelfs aan drie rondes
deelgenomen. Eerst liepen zij met groep 1-2 mee,
vervolgens hielpen ze de kinderen van groep 3-4
om daarna, in een derde ronde, ook nog voor hun
eigen groep te lopen. Super knap! Ook de opkomst
van aanmoedigende ouders was groot.
We willen iedereen bedanken voor de inzet en
betrokkenheid bij deze actie. De opbrengst van de
sponsorloop wordt zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt.
Studiedag 13 februari
Op donderdag 13 februari hebben de juffen van
Westerkim een studiedag. Zij gaan zich dan verder
verdiepen in het leesonderwijs. De kinderen zijn op
deze dag vrij.

Carnavalsviering op school
Op vrijdag 21 februari is het carnaval op school!
De kinderen mogen die dag de hele dag
verkleed naar school komen. Let op!

Spuitbussen, confetti en wapens die bij
outfits horen mogen
niet mee naar school
genomen worden en
worden dan ook in
beslag genomen!
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 u 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 ook op de gele poppen (Victor Veilig). Zij
staan er niet voor niets. Hier mag niet in d buurt
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.

Kunstkanjers
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een
flyer betreffende het nieuwe aanbod van
kunstkanjers.

Jarig!

We feliciteren:
4 feburari: Muhammed, groep 8
19 februari: Kabil, groep 7
Kalender
7 februari: rapport
Week van 10 en 17 februari: oudergesprekken en
definitief advies groep 8
13 februari: studiedag, leerlingen vrij
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 20 februari.

