2019-2020 Infobulletin 9
Agenda
8 feb
14 feb
17 t/m 21 feb
24 feb
24 feb
6 mrt
11 mrt
13 mrt
14 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt
20 mrt
24 mrt
25 mrt
27 mrt

Oud papier (gr.5a)
Margedag (kinderen vrij!)
Voorjaarsvakantie
Start contactmomenten gr. 1
t/m 7
OV vergadering
Rapport mee
Margedag (kinderen vrij!)
Basketvaltoernooi gr. 7 en 8
Oud papier (gr. 5b)
MR vergadering
Inloopochtend (8.30-9.00 uur)
Kangoeroewedstrijd (Rekenen)
Nationale Pannenkoekdag
OV vergadering
Rijksmuseum gr. 7
Creatieve middag 1

Oproepje
Het contract m.b.t. het koffiezetapparaat loopt
februari
2020
binnenkort af. Is één van de 7
ouders
misschien
KDV en BSO
We gaan de komende week helaas afscheid
nemen van Manon en Angela (BSO) en Anne
(KDV). Zij hebben vanaf de start enthousiast
meegewerkt aan een fijne BSO en KDV. Manon
richt zich voorlopig op haar gezin, Anne gaat
stage lopen i.v.m. haar studie in combinatie met
werkzaamheden op een andere locatie en Angela
krijgt uitbreiding van uren in Vries. Wij bedanken
Manon, Angela en Anne heel hartelijk voor hun
enorme inzet en we wensen heb heel veel succes
in de toekomst!
Annamarie en Marleen vullen de vrijgekomen
uren op. Binnenkort vinden gesprekken plaats
met kandidaten die gesolliciteerd hebben naar
een plekje op de BSO/KDV. Uiteraard houden we
u op de hoogte!
Sportcoaches op het plein
Er hebben zich maar liefst veertien leerlingen
opgegeven voor de sollicitatierondes voor de
sportcoaches. Hier zijn wij heel blij mee. We
wensen alle kandidaten veel succes bij de
sollicitatie!
Deuren op slot
Om half vijf gaan de deuren aan de Jan
Steenweg en Vermeerweg aan de parkeerplaats
op slot. Dit in verband met het overzicht op de
nog aanwezige BSO kinderen, de veiligheid en de
zone-indeling binnen in het gebouw. We
verzoeken ouders, die na half vijf het gebouw
verlaten, alleen de uitgang bij de onderbouw aan
het grote plein te gebruiken. Hierdoor wordt
voorkomen dat er toch weer deuren open blijven
staan. Hartelijk dank alvast!

Schoolfruit
De komende week gaan we genieten van
sinaasappel, rettich en appel.
Op www.euschoolfruit.nl vindt u meer informatie
over het schoolfruitproject. Er is ook een speciale
pagina te vinden met informatie voor ouders.

Nieuwe vierjarigen
In verband met de planning voor het volgende
schooljaar is het voor ons goed om te weten
hoeveel nieuwe vierjarigen we kunnen
verwachten. Heeft u een zusje/broertje nog niet
aangemeld, dan is het fijn zijn wanneer u dit
z.s.m. wilt doen. U kunt een formulier
downloaden via de website (de verzendknop
werkt helaas nog niet), digitaal aanvragen via
een mail naar Henriëtte of afhalen bij haar
kantoor. Hartelijk dank alvast!
Infobulletin
Reacties op het infobulletin kunnen naar:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
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ACTIVITEITEN ACTVITEITEN ACTIVITEITEN
BSO activiteiten
Bij dit infobulletin vindt u de BSO activiteiten
voor de komende week/weken.
Bibliotheek Eelde
Hellen Bootsman leest voor! (4 – 9 jaar)
Elke vrijdag 15.00 – 16.00 uur
Elke vrijdagmiddag is kinderboekenschrijver en illustrator Hellen Bootsman te vinden in
Bibliotheek Eelde. Zij komt haar passie voor
verhalen en boeken delen met kinderen van 4 tot
9 jaar. De leukste verhalen leest ze voor en dat
niet alleen: ze is ook in te zetten als
Boekentester. Heb je een boek gevonden in de
bibliotheek dat je wel leuk lijkt, maar weet je niet
zeker of je dat boek ook écht wilt lenen?
Boekentester Hellen leest een stukje voor en
helpt je zo de knoop door te hakken. Voor
ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en oppas is er
koffie en thee. Hellens voorleesuurtje is gratis,
aanmelden is niet nodig. Kom er dus vooral
gewoon gezellig bijzitten!
BoekStart voorleesuurtje
Donderdag 13 februari 10:30 - 11:30 uur Het
BoekStartuurtje is een gezellig uurtje,
georganiseerd door de bibliotheek, waarin
kinderen, hun (groot)ouders of oppas elkaar
ontmoeten. Elke tweede donderdag van de
maand leest een vrijwillige medewerker voor aan
kinderen tot 4 jaar. We lezen voor, zingen liedjes
en knutselen eenvoudige werkjes samen met de
kinderen. Je hoeft je niet aan te melden.
Deelname aan activiteiten is gratis!
Kinderkledingbeurs
Op vrijdag 6 maart vindt van 16.00 uur tot 19.00
uur de Kinderkledingbeurs plaats in Ons
Dorpshuis aan de Bähler Boermalaan.
Voorjaar- en zomerkleding vanaf maat 86 is
welkom. Maximaal 30 stuks per dagdeel.
Kleding kan ingeleverd worden op
woensdagavond 4 maart van 19.00 tot 21.00 uur
en op donderdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.
80% van de opbrengst is voor de inbrenger. Het
geld en niet verkochte kleding kan worden
opgehaald op zaterdag 7 maart van 12.00 tot
12.30 uur.
Sport en Cultuurpret
Er staan voor de periode van 24 februari t/m 24
april weer nieuwe activiteiten op de website!
Golf, Judo, Musical, Tafeltennis, Hockey, geef je
snel op via: www.tynaarlo.nl/sportpret

Voorjaarsvakantie
Op maandag 17 februari is er van 10.00 tot
11.30 uur een sportinstuif voor kinderen vanaf 6
jaar in Groote Veen. Het kost €2,- en aanmelden
is niet nodig.

