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Agenda
05 nov
09 nov

Start Week van de Mediawijsheid
Lampionnententoonstelling (16.30 –

10 nov

IKC thema-avond Communicatie en
Sociale media (19.30 – 21.00 uur)
Sint Maarten
Margedag (alle lln. vrij)
MR/OC
OV
Sinterklaas
Kerstdiner
School sluit om 12.00 uur!
BSO sluit 17.00 uur!

11
15
24
02
03
23
24

nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec

18.00 uur)

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Personeel
Henk-Jaap en zijn partner zijn ouders geworden
van twee schattige meisjes! We wensen hen heel
veel geluk!
De komende weken geniet Henk-Jaap tijdens zijn
verlof van zijn gezin. Op dit moment is het nog
niet gelukt om vervanging te vinden voor de
Deltagroep. Mocht dit uiteindelijk wel lukken, dan
laten we u dit uiteraard weten!
Lampionnententoonstelling
Wij hebben besloten om de lampionnen
tentoonstelling op dinsdag 9 november wel door
te laten gaan. Om de risico’s zoveel mogelijk te
beperken worden de volgende maatregelen
genomen:
-

er wordt gebruik gemaakt van een tijdslot
er wordt een looproute aangegeven
iedereen start bij de ingang van de
groepen 1/2 (Jan Steenweg)
vanaf 13 jaar draagt iedereen een
mondkapje
er wordt 1.5 m afstand gehouden van
personen buiten het gezin

5 november 2021
Alle lampionnen worden tentoongesteld in de
gangen en op de leerpleinen. De route eindigt bij
de ingang aan de Vermeerweg.
Zoals u zult begrijpen mag er niet “tegen de
looproute in” of afgeweken worden van de
looproute. We verwachten dat iedereen zich aan
deze maatregelen houdt, zodat we er samen een
mooie tentoonstelling van kunnen maken!
We verwachten u bij voorkeur op de volgende
tijden:
Tijd:
16.30-17.00 u.
17.00-17.30 u.
17.30-18.00 u.

Groepen:
Groepen 1/2
KDV/groepen 3, 4 en 5
Groepen 6, 7 en 8

IKC thema avond
Heeft u zich al opgegeven voor de thema-avond
op woensdag 10 november van 19.30-21.00 uur
op het IKC? Dit keer is het thema ‘Communicatie
en Sociale media’. Van 5 t/m 12 november is het
namelijk ook de ‘Week van de mediawijsheid’.
Tijdens de avond komt er een spreker. Hij/zij
neemt u mee in de wereld van sociale media.
Bijna alle jongeren maken gebruik van het
internet. Thuis, op school en op straat via hun
smartphone. Maar wat doen kinderen zo al op het
internet? Naast alle goede dingen, heeft het
internet ook haar mindere kanten. Jongeren
zetten veel informatie over zichzelf en anderen
online en overzien hiervan de gevolgen niet. Ook
met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel
te ver. Hoe kun je veilig en prettig omgaan met
elkaar, ook online? Welke rol kunt u hierbij als
ouder spelen? Hoe houd je toezicht en stel je
grenzen? In het verlengde hiervan zal er ook
worden gesproken over ‘communicatie’. Hoe
communiceer je met 'hart en ziel' met je kind?
Een vol leven, je smartphone die om aandacht
schreeuwt en herrie in huis... Soms loopt je
hoofd over en blijft er maar een half oor over
voor je kind(-eren). Terwijl jouw aandacht en
betrokkenheid juist zo belangrijk voor hen zijn.
We hopen samen weer een boeiende en
informatieve avond te beleven.
Opgeven voor deze avond kan via Parro. Ouders
van het KDV kunnen zich opgeven bij Dewi
d.schroor@stichtingbaasis.nl.
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Sponsoractie
We zijn erg blij dat we hebben vernomen dat de
rolstoelbus voor Merano in bestelling is. Vanwege
de aanpassingen zal het nog wel enige tijd duren
voordat de familie er echt van kan gaan
genieten, de bus wordt verwacht in april.
Nieuws leerlingenraad
We hebben onze eerste vergadering gehad en
Luuk uit gr 5b wordt secretaris en Mayro uit
groep 6c wordt onze tijdbewaker.
We hebben een paar punten besproken. We
hoorden van een aantal kinderen dat er soms
peuken of glas op het schoolplein liggen. In onze
volgende vergadering willen we borden voor op
het schoolplein gaan maken. Ook hebben we het
gehad over Pokémon-kaarten. We willen hier
graag meedenken met de meesters en juffen. En
als laatste hebben we een gesproken over
gescheiden afval en dat wordt de volgende keer
een vergaderpunt.
Onze volgende vergadering is op 11 november
en dan gaan we kijken wat er voor ideeën uit de
ideeën-bussen komen.
Minnz uit groep 7b
Luuk uit groep 5b
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Schoolfruit
Het Schoolfruitproject gaat weer van start! Vanaf
week 46 (de week van 15 november) ontvangen
we voor drie dagen per week fruit op school.
genieten! Uw kind hoeft vanaf week 46 op
dinsdag, woensdag en donderdag geen fruit mee
naar school. We zijn blij dat De Westerburcht
weer is ingeloot en we gaan lekker genieten van
deze gezonde hap!

GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
IPC
Na de herfstvakantie werken wij aan de volgende
IPC Units:
KDV en 1/ 2: Feesten
3/ 4: Communicatie
5/ 6: Uitvindingen en machines
7/ 8: Opgroeien
De BSO sluit aan bij het thema van de
leeftijdsgroep.

Decemberwerkgroep OV
Beste ouders van IKC De Westerburcht,
In deze spannende tijd proberen wij als
Kerstwerkgroep vooral positief te blijven
denken…. We zetten onze schouders er weer
onder en gaan er vanuit dat we de school, nadat
Sinterklaas is uitgezwaaid, in een gezellige
kerstsfeer kunnen brengen. Wij hebben daarom
een vraag aan alle ouders: heeft u wellicht nog
kerstspulletjes liggen die u zelf niet meer
gebruikt? U kunt denken aan kerstballen (GEEN
glas of steen), decoratie, knutselspullen,
kerstgroen etc. etc. Zou u deze willen doneren of
uitlenen aan ons IKC? Zo ja, legt u het dan alvast
apart, wij zullen in de eerste week van december
een inzamelmoment- en plaats bekend maken.
Alvast hartelijk dank namens de Kerstgroep!

KDV
De kinderen op het KDV hebben de afgelopen
weken veel plezier beleefd aan het maken van
hun lampion.

Pagina

Groep 3 en groepen 4
Het nieuwe thema van IPC is van start gegaan.
Het thema is nu ‘Communicatie'. We begonnen
maandag in het speellokaal dat was omgetoverd
tot bioscoop. Hier hebben we, onder het genot
van een bakje popcorn, 2 korte filmpjes gekeken
waarin een verhaal werd uitgebeeld zonder erbij
te praten. De komende weken leren de kinderen
nog veel meer over communicatie!
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We namen ook een kijkje in een gebruikte
gevangenis “de rode pannen”.
Vroeger was een gevangenis een opvangplaats
voor landlopers. Landlopers zijn mensen die geen
baan hebben. Tussen de landlopers zaten ook
criminelen.
Ze gebruikten in die tijd ook martelwerktuigen.
Martelwerktuigen waren straffen. Zoals bijv: de
bottenbreker en de duimschroef. De duimschroef
was een soort leugendetector in de
middeleeuwen.
Tegenwoordig beslist de rechter welke straf
iemand krijgt.
Met de boevenbus wort de crimineel van de ene
gevangenis naar de andere gebracht.
Gemaakt en geschreven door : Hanna en Mervi.

Groep 5/6a
Groep 5/6a is gestart met een project: alle
kinderen gaan brieven schrijven! Met een andere
school uit de buurt wisselen we brieven uit. Ik
merk in de klas de nieuwsgierigheid als de
posttas weer in de klas is. Het lezen van de
brieven vindt de klas vooral erg leuk. Het
schrijven is soms wat lastig, maar dat gaat
steeds beter! De kinderen hebben al
kennismakingsbrieven gestuurd én ontvangen.
Zo oefenen de kinderen op een leuke manier met
het schrijven van verhalen/brieven! ✉

Groepen 7
Gevangenismuseum Veenhuizen 7a en 7b
Op 2 november gingen wij met de bus naar het
gevangenismuseum in Veenhuizen.
Bij aankomst werden wij in 3 groepen verdeeld.

Pagina

BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
Op de groep Ridderzaal zijn ze creatief bezig
geweest.
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Reserveringen ophalen
In de periode dat de bibliotheek gesloten is,
kunnen reserveringen niet worden opgehaald.
Reserveringen die in deze periode bij de
bibliotheek binnenkomen, kunnen vanaf 21
december worden opgehaald op de nieuwe
locatie.
Feestelijke opening
Een feestelijke opening zal plaatsvinden in
januari. Meer informatie hierover volgt via de
website en de facebookpagina
(www.bibliotheekeelde.nl,
www.facebook.com/BibliothekenTynaarlo).

Maandag 15 november is er een margedag.
Indien u voor deze dag een regulier contract
heeft via Kids First dan kunt u uw kind(eren)
naar op de opvang brengen. Indien u deze dag
geen gebruik wenst te maken van de BSO, dan
willen wij u vragen uw kind(eren) af te melden
via de ouderapp Nanny4all.
UITSPRAKEN VAN DE WEEK
“Juf weet je waarom ik later clown wil worden?”
Juf: “Nee”
“Ik wil later net zo grappig worden als jij”
Hulpje naast de juf:
“Juf”
“Ja?”
“Ik ben verliefd op jou!”

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Bibliotheek Eelde tijdelijk gesloten
Vanaf maandag 29 november sluit bibliotheek
Eelde tijdelijk haar deuren voor publiek. Dit in
verband met de verhuizing naar de oude
Centrumschool. Vanaf dinsdag 21 december is
iedereen weer van harte welkom in de bibliotheek
op de nieuwe locatie aan Schoollaan 18 te Eelde.
Inleveren
Het inleveren van geleende materialen kan tot en
met 16 december in de boekenbus van het
huidige bibliotheekgebouw (het Punthoes). Vanaf
21 december kunnen materialen op de nieuwe
locatie worden ingeleverd.

Sport & Cultuurpret Tynaarlo
De activiteiten voor 25 oktober t/m 24 december
zijn te vinden op www.tynaarlo.nl/sportpret
In Eelde gaat het o.a. om freerunning, turnen,
hockey, theater, musical en acteren.

