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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!
Carnavalsvakantie
Van 22 februari t/m 1 maart is het
carnavalsvakantie. De kinderen zijn deze gehele
week vrij. Op 2 maart zien we iedereen weer graag
op school!
Sponsorloop
Op 29 januari liepen de kinderen van Westerkim
een sponsorloop. De opbrengst is inmiddels
bekend! De kinderen hebben €745,70 opgehaald
met deze sponsorloop.
We zijn ontzettend blij met de opbrengst en trots
op de inzet van alle leerlingen. We bedanken de
sponsors voor hun bijdrage.
Schaaktoernooi
Op zaterdag 21 maart 2020 is het 45ste Grote
Basisscholen Jeugdschaak Toernooi in het Sint
Oelbert Gymnasium in Oosterhout. De dag er op,
op zondag 22maart 2020 is de grote Brabantse
finale! Bij deze nieuwsbrief een informatiebrief
voor eventueel geïnteresseerden.
Leesproject in groep 5-6
De afgelopen weken heeft groep 5/6 gewerkt met
een boekenkist van de bibliotheek. Deze
boekenkist zat vol met theaterleesboeken.
De kinderen hebben in tweetallen een aantal
werken erg hard geoefend. Wat was het leuk om
op deze manier te lezen!
Na het oefenen was het tijd voor de uitvoering. Op
dinsdag 18 februari mochten ouders in de klas
komen kijken naar het eindresultaat. De opkomst

was groot, erg leuk dat er zo veel ouders zijn
komen luisteren.
Het was natuurlijk erg spannend om ineens
voor zoveel mensen voor te lezen, maar alle
kinderen hebben het heel goed gedaan. Het
theaterlezen was een heel leuk project!

Bakproject in groep 8
De
leerlingen
van groep 8
hadden dinsdag
18 februari een
themadag die in
het teken stond
van de bakker.
Middels hun
beloningssysteem hadden zij gespaard voor een
bakmiddag, de groep kreeg een themadag
waarin alle vakken bij dit thema aansloten. De
daltonpijlers
samenwerken,
verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid
en
reflectie stonden gedurende de dag hoog in het
vaandel. Er werd gerekend met de
breukenbakker, een eigen recept geschreven,
allerlei lekkers gebakken, goed opgeruimd en
een verslag van de dag geschreven. Aan het
eind van de dag
kregen
de
leerlingen een
eigen gemaakt
receptenboekje
mee naar huis.
Het was een
geslaagde dag.

Jarig!

We feliciteren:
21-2: Gülhan, groep 1-2
26-2: Ayman, groep 8
28-2: Abdulahi, groep 7
28-2: Najma, groep 7
10-3: Steven, groep 1-2
10-3: Aryan, groep 7
Kalender
21-2: Carnavalsviering op school
22-2 t/m 1-3: Carnavalsvakantie
4-3: luizenpluizen
5-3: spelinloop groep 1-2
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 12 maart.

