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Oud papier (gr. 5b)
MR vergadering
Inloopochtend Uitgesteld!!
Kangoeroewedstrijd (Rekenen)
Nationale Pannenkoekdag
OV vergadering
Rijksmuseum gr. 7
Creatieve middag 1
Theoretisch verkeersexamen
gr. 7
Creatieve middag 2
Paasinstuif
Paasontbijt
Goede Vrijdag (lln. vrij)
Tweede Paasdag (lln. vrij)
MR vergadering
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Creatieve middag 3
Voorstelling gr. 8
Oud Papier
Voetbaltoernooi gr. 7 en 8
Bloemenactie
Creatieve middag 4
Meivakantie t/m 8 mei

13 maart 2020
Coronavirus
Op IKC De Westerburcht volgen wij de besluiten
van de overheid, voor zowel de kinderopvang als
de school. In het belang van de kinderen
bewaren we de rust in de contacten met elkaar,
de leerlingen en de ouders. Wanneer uw kind
verkouden is of andere ziekteverschijnselen heeft
dan verzoeken wij u vriendelijk om uw kind thuis
te houden.
Zieke leerkrachten blijven natuurlijk ook thuis.
We hopen dat er in dat geval een invaller
beschikbaar is, maar de kans dat dit niet altijd
lukt wordt steeds groter. U ontvangt in dat geval
uiteraard bericht.
Het Coronavirus houdt iedereen inmiddels flink
bezig. Meer informatie over het Coronavirus kunt
u vinden op www.rivm.nl
Het komende weekend volgt iedereen het nieuws
vast regelmatig.
We beleven een ongekend spannende tijd,
waarbij niemand precies kan zeggen wat er gaat
gebeuren. Dit maakt ons onzeker en onrustig. Dit
geldt voor iedereen, ook voor ons personeel. Zij
moeten aan het werk en hebben daarnaast zelf
natuurlijk ook kinderen, familie, kwetsbare
ouders enz. We gunnen hen een rustig weekend.
Wanneer er aanleiding is om u vanuit het IKC te
informeren, dan zullen wij dat zeker doen.
Kinderen ziek melden kan bij voorkeur via de
website of maandagmorgen telefonisch. Wanneer
een bericht echt niet kan wachten tot maandag
dan kunt u Henriëtte bellen/inspreken op 0630189449.
We wensen alle mensen die werken in de zorg,
bij de brandweer, politie, winkelpersoneel,
schoonmakers en alle anderen die klaar moeten
staan heel veel sterkte en iedereen die in en rond
huis moet blijven natuurlijk ook!
Personeel
Met ingang van komende week (maandag 16
maart) verwelkomen wij twee nieuwe collega’s
binnen het IKC. Op de BSO komt Tim Tammens
maandag, dinsdag en vrijdag werken en op zowel
het KDV als de BSO komt Willie de Valk. Zij
zullen zich binnenkort voorstellen in het
Infobulletin.
Inloopochtend
I.v.m. het Coronavirus wordt de inloopochtend
die stond gepland voor 18 maart 2020 uitgesteld.
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Bezoeken aan de Symfonie
Omdat we de ouderen van de Symfonie graag
willen beschermen tegen de mogelijke
besmetting door Corona, gaan we voorlopig even
niet met de BSO kinderen naar de activiteiten op
maandag. Zodra het weer verantwoord is
hervatten we uiteraard de leuke en leerzame
bezoeken!
Schoolfruit
De komkommers zijn afgelopen week helaas niet
gekomen. Daarvoor in de plaats was er appel. De
komende week genieten we van: watermeloen,
grapefruit en sinaasappel.
Op www.euschoolfruit.nl vindt u meer informatie
over het schoolfruitproject. Er is ook een speciale
pagina te vinden met informatie voor ouders.
Heel groep 8b bakt
Groep 8A kwam op het idee om in plaats van
heel Holland bakt, heel 8A bakt te doen. Wij (8B)
vonden dat een erg leuk idee. Daarom deden wij
heel 8B bakt. We hadden afgesproken om het na
de margedag (woensdag 11 maart) te houden.
Waardoor iedereen de tijd had om het te maken.
De kandidaten hadden prachtige decoraties en
lekkere smaken. Er waren ook 5 juryleden die
beoordeelden de taarten op smaak en
creativiteit. Iedereen had erg zijn best gedaan en
daarom was het erg spannend wie er zou(den)
winnen. Want ze waren mooi versierd en lekker
met chocolade, marsepein, KitKat,
regenboogcakes, fruit, botercrème, koekjes,
bloemetjes en zelfs één met vuurwerk versierd.
Maar het allerspannendste was natuurlijk…… wie
is/zijn de winnaar(s)! De jury liep naar voren het
was even stil iedereen was zenuwachtig. En ze
zeiden: ‘De winnaar van creativiteit zijn
Anemone, Sanne en Nora! En de winnaar van
smaak is Frederiek! Er klonk oorverdovend
gejuich. Iedereen klapte en de winnaar(s) waren
heel blij
. Mirthe en Noor 8B

Vacature Effectief
Effectief is dringend op zoek naar een ervaren
schoonmaker, die graag op ons IKC aan het werk
wilt. Ben jij, of weet jij, iemand die hierin
geïnteresseerd is? Solliciteer dan snel!
Wat ga je doen?
Ben jij een doorpakker en zie jij het werk liggen?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Sinds de zomer
hebben wij een nieuw gebouw in gebruik
genomen. Het mooie nieuwe pand heeft een
frisse uitstraling en we willen het graag netjes en
schoon houden. We zoeken iemand die dit samen
met een collega wil gaan doen op maandag t/m
vrijdag. In totaal werk je ongeveer 10 uur per
week.
Wat biedt Effectief jou
Een parttime functie voor vijf dagen per week,
waarbij je direct kunt beginnen. Je krijgt een
bruto uurloon vanaf €11,05. Dit is afhankelijk van
jouw werkervaring.
Wie zoekt Effectief
Jij hebt ervaring in de schoonmaak of
interieuronderhoud en je woont in (de omgeving
van) Eelde. Jij bent op maandag tot en met
vrijdag na 16.30 uur twee uren beschikbaar.
Heb jij interesse om op IKC De Westerburcht te
werken? Neem dan contact met ons op via 0611221853.
BSO Paasinstuif
Op 8 april van 15.30 tot 17.00 organiseert de
BSO een Paasinstuif.
Kinderen die naar de BSO gaan kunnen hier
gratis aan deelnemen. Van kinderen die niet naar
de BSO gaan, wordt € 2,- gevraagd.
Geef je snel op want vol = vol!
Het telefoonnummer van de BSO is: 0630416951.
Het mailadres is: BSO-IKC-WesterburchtEelde@kidsfirst.nl
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Infobulletin
Reacties op het infobulletin kunnen naar:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
ACTIVITEITEN ACTVITEITEN ACTIVITEITEN
BSO activiteiten
Bij dit infobulletin vindt u de BSO activiteiten
voor de komende week/weken.
Open huis sporthal Groote Veen
Op 28 maart tussen 10.00 en 14.00 uur is
iedereen welkom om een kijkje te nemen in
sporthal Groote Veen. Verschillende
sportverenigingen presenteren zich en er kan
gesport worden.
Om 10.00 uur wordt de openingshandeling
verricht door wethouder Hans de Graaf.
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