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Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht
IPC
Volgende week starten de nieuwe thema’s/units.
Aanmelden noodopvang BSO en VSO
Helaas mag de BSO nog niet weer regulier open.
We vragen u om uw aanvraag voor de periode
t/m 12 maart voor de BSO en VSO
noodopvang z.s.m. door te geven. Dit kan tot
uiterlijk een dag van tevoren voor 14.00
uur. Indien u iedere week dezelfde dagen aan wil
melden voor de noodopvang, dan kunnen wij dit
eventueel doorroosteren wanneer de noodopvang
vanaf 15 maart opnieuw wordt verlengd. U kunt
dit aangeven in uw mailtje. Het is erg belangrijk
voor ons om tijdig de data te ontvangen, zodat
we een strakke personele planning kunnen
maken. We willen de pedagogisch medewerkers
namelijk ook graag zoveel mogelijk
ondersteuning laten bieden tijdens schooltijd.
De kinderen van de BSO kunnen ’s middags tot
16.30 uur worden opgehaald bij de ingang aan de
Vermeerweg. Vanaf 16.30 uur bij de ingang aan
de Jan Steenweg. De kinderen van de Draken
kunnen de gehele BSO middag bij de Jan
Steenweg worden opgehaald.
Dewi en Henriëtte houden de aanmeldingen bij.
Het is het zeer belangrijk dat u de aanvragen
naar beide mailadressen mailt, zodat u vlot een
antwoord kunt ontvangen.
d.schroor@stichtingbaasis.nl en
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Ouderportaal
Kids First heeft inmiddels een ouderportaal voor
u geopend. Hierover heeft u bericht ontvangen.
Wij willen u vragen deze nog niet te gebruiken
m.b.t. ruildagen en afmelden. Dit zal nog steeds
gaan zoals hierboven beschreven. Zodra de BSO
regulier open gaat, is het wel de bedoeling dat u
dit registreert in het ouderportaal.

Groep 1/2: Ik kom je helpen
Groep 3/4/5: Hoe gaat het met jou?
Groep 6/7/8: Weer en klimaat
In de groepen
Woensdag 10 maart a.s. starten wij in de
onderbouw met het IPC thema "ik kom je
helpen". Als eerste gaan we beginnen met de
onderwerpen EHBO en Veiligheid in en om het
huis en school. We gaan samen met de kinderen
bespreken en onderzoeken wat er allemaal kan
gebeuren in huis, tijdens het buiten spelen en op
school.
De groepen 3,4 en 5 hebben als thema: Hoe gaat
het ermee? De opening van ons thema is op
woensdag 10 maart, in samenwerking met de
gymleerkrachten. De opening vindt dus plaats in
de Sporthal. We gaan ook eenvoudige (medische)
instrumenten bekijken bv. een stethoscoop.
Verder gaan we over het verschil tussen vroeger
en nu leren en we gaan het hebben over voeding.
Natuurlijk maakt ook beweging zal deel uit van
deze unit. De afsluiting vindt plaats op het
schoolplein.
Oproepje 1
Op 11 maart ontvangen wij een zg. Tuiny
Forestpakket. Hiermee kunnen we een “inheems
microbosje” aanleggen van ongeveer 6m2. In
onze dromen wordt het prachtig, maar in
werkelijkheid hebben we er helemaal geen
verstand van. Kunt u ons hierbij misschien
helpen? U kunt zich hiervoor melden bij Dewi of
Henriette.
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Oproepje 2
Voor onze Tuiny Forest zijn we op zoek naar wat
stro. Heeft iemand toevallig nog wat liggen, dan
ontvangen wij dit graag!

-2-

van waspeentjes, rettich en pruim! De kinderen
hoeven op dinsdag, woensdag en donderdag
geen fruit mee naar school!

Invulblad thuiswerken
Denkt u nog even aan het meegeven van het
invulblad? Hartelijk dank alvast!
KDV
Vanaf woensdag 10 maart zal er op het
kinderdagverblijf worden gewerkt met het VVE
programma Uk&Puk. Uk&Puk stimuleert de brede
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar door
actief spel. Het is een totaalprogramma voor
baby's, dreumesen en peuters. De activiteiten
stimuleren de spraak- en taalvaardigheid,
sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en
zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste
rekenprikkels op speelse wijze. Het thema waar
volgende week mee wordt gestart, heet 'Hatsjoe'.
Tijdens dit thema is 'Puk’ ziek. Hij is verkouden.
De kinderen gaan hem verzorgen, gaan op
ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de
dokter. Aan het eind van het thema is hij weer
beter. De nadruk ligt op ziek zijn en weer gezond
worden. Binnen een thema staan er altijd een
aantal woorden centraal. In de volgende
nieuwsbrief zullen we hier iets meer over
vertellen.

Thuiswerken bij quarantaine
Wanneer een kind of groep in quarantaine moet,
dan wordt uiterlijk de tweede dag het
thuiswerken opgestart. Dit betekent in de
praktijk dat er een thuiswerkpakket wordt
geboden en/of er wordt digitaal ingelogd. Voor
kinderen waarvan bekend is dat zij niet
beschikken over een eigen laptop kan een
leenlaptop van school wordt geregeld. Hiervoor
ondertekenen ouders een verklaring zodat er
geen misverstanden ontstaan over eventueel
verlies of schade.
Gevonden voorwerpen
Regelmatig vinden wij spullen of kledingstukken
van de kinderen die u thuis waarschijnlijk mist.
Vanaf maandag staat er een rieten mand aan de
Vermeerweg waar deze spullen in zullen zitten.
Iedere dag staat deze mand buiten van 8.158.45 uur en 13.45-14.15 uur aan de ingang van
de Vermeerweg. Iedere vrijdag wordt deze mand
aangevuld met spullen die we in de school
vinden.
Na verloop van tijd wordt de mand geleegd en
schenken we de spullen aan een goed doel. Zij
zijn hier erg blij mee, want vaak zitten er de
mooiste spullen bij zoals jassen, tassen, mutsen
enz.
Facebook
Er zijn weer een aantal ouders bijgekomen die
ons volgen op Facebook en daar zijn wij blij mee!
Like ons op IKC De Westerburcht!

Op het kinderdagverblijf zijn alleen nog enkele
plekken op de woensdag en vrijdag beschikbaar.
Voor meer informatie of inschrijving kunt u
terecht bij planningdrenthe@kidsfirst.nl.
Schoolfruit
Afgelopen week genoten we van komkommer,
sinaasappel en appel. Volgende week dinsdag,
woensdag en donderdag gaan we weer smullen
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ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN
IKC Westerburcht got talent
Van 1 t/m 26 maart organiseert de BSO, ‘IKC
Westerburcht got talent'. Heb je een talent? Laat
het aan iedereen zien. Kun je goed goochelen en
laat je een konijn verschijnen uit een hoed? Wij
zijn benieuwd hoe je dat doet! Alle kinderen die
een hobby of talent hebben die ze met ons willen
delen, mogen hier een filmpje van maken en naar
de BSO appen. Op de noodopvang zullen we met
de aanwezige kinderen die dit ook leuk vinden,
oefenen. Tevens zullen we tijdens de noodopvang
instrumenten maken, dansenpasjes oefenen enz.
Alle kinderen mogen meedoen!
Alle kinderen van IKC De Westerburcht mogen
meedoen! Niet alle kinderen gaan naar de BSO
noodopvang, maar we willen wel alle kinderen de
kans geven om mee te doen!
Je mag je ouders of iemand anders vragen je
talent te filmen en te sturen via de app naar het
mobiele nummer (06-30416951) van de BSO. Een
plaatselijke vakjury zal deze inzendingen na 26
maart beoordelen en de top drie mag een leuke
prijs in ontvangst nemen. De juryleden worden
binnenkort aan u voorgesteld via Facebook. We
zullen de winnaars t.z.t. bekend maken in het
Infobulletin en op Facebook.
Plezier voor alle kinderen van de BSO
Volgende week maandag- en woensdagmiddag
kunnen alle kinderen van de BSO tussen 14.30
en 15.00 uur een activiteit ophalen op het plein
aan de Jan Steenweg om thuis na schooltijd te
doen. Maandag kunnen de kinderen stenen
ophalen om thuis 'Happy stones’ van te maken.
Op woensdag kunnen de kinderen van de BSO
een tasje met creatieve materialen ophalen met
een instructie erbij, zodat de kinderen thuis
lekker kunnen knutselen.
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