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Afscheid groep 8

Agenda
23 juni
25 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 en 3 juli
3 juli

19 juni 2020

Musical groep 8a
Musical groep 8b
Lln. gr.8 om 13.15 uur vrij
Kennismaking nieuwe leerkracht
Afscheid groepen 8
Spetterend uitje groepen 8
Groepen 8 vrij
14.00u Start zomervakantie

Personeel
Vanaf maandag is Henriëtte tenminste nog één
week uit de running vanwege een operatie. Voor
dringende zaken kunt u zich wenden tot Marjan
Klein (m.klein@stichtingbaasis.nl) of Karin
Zuidland (k.zuidland@stichtingbaasis.nl)
Voor vragen en/of opmerkingen over de
kinderopvang kunt u terecht bij Dewi Schroor.
(d.schroor@stichtingbaasis.nl)
Voor vragen en/of opmerkingen die specifiek de
ontwikkeling van uw kind(eren) betreffen kunt u
uiteraard terecht bij de leerkracht van uw kind.
Kinderopvang in de zomervakantie
We zijn begonnen met het maken van de roosters
voor de zomervakantie. We verzoeken u daarom
om z.s.m. via een mail naar de BSO of het KDV
aan te geven wanneer uw kind(eren) wel of niet
naar de opvang komen in de zomervakantie.
Hartelijk dank alvast!

Aankomende week staan de musicals van de
beide groepen 8 gepland. Jammer genoeg is onze
aanvraag om dit buiten op het plein te mogen
doen, afgekeurd door de veiligheidsregio. Dit
betekent dat de kinderen hun prachtige musical
in het speellokaal gaan laten zien. Helaas zitten
hun trotse ouders en andere familieleden dit jaar
niet in de zaal, dat staat het protocol niet toe.
Gelukkig hebben we Rapalje bereid gevonden een
livestream op te zetten zodat alle familieleden
vanuit hun eigen woonkamer kunnen genieten
van de acteer- en zangtalenten van de kinderen.
Vanuit het hele team van De Westerburcht zal er
die avond wel publiek in de zaal zitten, die
natuurlijk extra hard zullen applaudisseren en
lachen om de grapjes, uit de huiskamers zijn die
immers niet te horen. We wensen de kinderen en
de leerkrachten heel veel succes met de laatste
puntjes op de i en u thuis alvast heel veel plezier.
Het belooft prachtig te worden. Zet ‘m op
jongens en meiden van groep 8!
Groepsindeling 20-21 groepen 3 en 4/5.
Bij dit infobulletin worden als bijlagen de
overzichten groepsindeling meegestuurd. Dit
betreft de beide groepen 3, en de groepen 4/5,
voor aankomend schooljaar. De leerkrachten die
deze groepen voor hun rekening gaan nemen,
staan hier nog niet bij (zie formatie 2020-2021).
Bij de indeling van de groepen zijn de
leerkrachten samen met onze IB-er Karin
zorgvuldig te werk gegaan waarbij er met veel
factoren rekening moest worden gehouden.
Mocht u naar aanleiding van het overzicht
dringende vragen of opmerkingen hebben, dan
kunt u die richten aan de huidige
groepsleerkracht van uw kind met graag een cc
naar Karin en Marjan, de mailadressen staan
eerder genoemd in dit infobulletin.
Kennismaken nieuwe groep
Op 29 juni zijn de kinderen van groep 8 om
13.15 uur vrij. De andere kinderen maken dan
kennis met de leerkrachten waarbij zij volgend
schooljaar in de groep zullen zitten.
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IKC-raad
Ouders die graag hun bijdrage willen leveren aan
de IKC-raad kunnen zich nog steeds melden bij
Dewi Schroor. (d.schroor@stichtingbaasis.nl)
Formatie 2020-2021
De formatie is zo goed als rond, we verwachten
dat een paar kleine puzzelstukjes de komende
dagen op hun plek kunnen worden gelegd. We
hebben volgend jaar o.a. in verband met het
leerlingaantal en de daarmee samenhangende
financiën en het aflopen van de zg. fusiegelden
een groep minder en dat maakt de puzzel dit jaar
bepaald niet eenvoudiger.
U heeft de afgelopen weken in het infobulletin
over de te volgen procedure kunnen lezen. Het
plan wordt een dezer dagen aan de MR
voorgelegd. De personele geleding van de MR
heeft hierbij instemmingsrecht. Zodra de MR
instemming heeft verleend maken wordt de
formatie voor volgend jaar uiteraard bekend
gemaakt.
BSO, BSO, BSO, BSO, BSO, BSO, BSO, BSO
BSO Waterpret
Aanstaande donderdag 25 juni zijn de
weersvoorspellingen zeer zomers. Daarom willen
wij als BSO deze donderdagmiddag graag met
alle kinderen van de BSO een watermiddag
organiseren! De kinderen mogen zelf ook spullen
meenemen om elkaar nat te kunnen maken. Ze
mogen hun zwemkleding aan, anders graag
droge kleren meegeven. We hebben er veel zin
in!!

Het volledige BSO schema is als bijlage bij dit
infobulletin toegevoegd.
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ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN
Sportpret
De regering heeft sportverenigingen opgeroepen
om hun trainingen ook aan te bieden aan nietleden, zodat ieder kind toch kan sporten in deze
coronatijd. Want zoals iedereen weet is beweging
natuurlijk enorm belangrijk. Daarom bieden de
sportverenigingen de mogelijkheid om te sporten
ook voor niet-leden. Meer informatie vindt u op
de website van de gemeente bij
Sportpret: www.tynaarlo.nl/sportpret

