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Agenda
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17 t/m 21 feb
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18 mrt
19 mrt
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Start Drentse Kinderjury
Score een boek gr.6
Voorstelling gr. 7 en 8
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

24 januari 2020
Oproepje
Het contract m.b.t. het koffiezetapparaat loopt
binnenkort af. Is één van de ouders misschien
werkzaam in de branche en genegen om ons
goed te informeren over dit belangrijke
onderwerp? In dat geval zou het fijn zijn als u
z.s.m. contact opneemt met Marja Klein!
Schilderwedstrijd
Een aantal kinderen uit de groepen 8 hebben
meegedaan aan de Schilderwedstrijd Typisch
Tynaarlo. Op 1 februari tussen 13.00 uur en
17.00 uur zijn de schilderijen te bewonderen
tijdens de inloopbijeenkomst van gemeente
Tynaarlo in de Herberg van Hilbrandtz te Eelde.
Verwarming
Afgelopen week is een team monteurs bezig
geweest met het nauwkeuriger afstellen van de
verwarming, zodat de temperatuur in de groepen
gelijkmatiger wordt. We gaan er vanuit dat de
wisselingen hierdoor opgelost zijn.
MR nieuws
Nieuw MR lid
De MR heeft een nieuw lid, Karin Stavenga,
verwelkomd. Karin is ouder van Julius in groep
1/2c. We zijn blij dat we weer compleet zijn!
Andere tijden
De werkgroep ‘Andere tijden’ komt binnenkort
bijeen, om te kijken hoe zij de evaluatie die is
toegezegd, vorm gaan geven.
GMR lid
De MR is erg blij dat Inger van Til De
Westerburcht gaat vertegenwoordigen in de GMR.
Advies- en Instemmingsrecht
De MR neemt de nieuwe leden mee in de kennis
over het advies- en instemmingsrecht voor de
ouder – en personeelsgeleding.

Schoolfruit
De komende week gaan we genieten van mango,
watermeloen 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.

Uitstapje groepen 8
Op vrijdagmiddag 17 april maken wij gebruik van
de mogelijkheid om met de groepen 8 naar een
interessante voorstelling te gaan. Verdere
informatie hierover volgt t.z.t.
Voor u is het wellicht handig om alvast te weten
dat deze voorstelling tegen 15.00 uur afgelopen
is en dat uw kind op deze dag dus later thuis zal
zijn. Het team van de BSO is hiervan uiteraard op
de hoogte.
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Staking
Op de stakingsdagen lopen de stakers van De
Westerburcht 30 januari om 10.30 uur mee in de
Stille Mars op de Vismarkt. Uiteraard zijn ouders
die ongerust zijn over toekomst van ons
onderwijs ook van harte welkom!
Naast deelname aan de Stille Mars buigt het
team zich over een aantal thema’s, waaronder
mogelijke oplossingen m.b.t. het oplopende
lerarentekort en de werkdruk binnen het
onderwijs. We hopen allemaal dat de grote
landelijke actie positieve uitkomsten gaat
opleveren!
Sportcoaches op het plein
Na de voorjaarsvakantie mogen een aantal
leerlingen van de groepen 7 deelnemen aan de
cursus Sportcoaches op het plein. De cursus
wordt gegeven door onze vakleerkracht Aukelien.
Na een uitleg in de groepen mogen kinderen die
dit leuk lijkt solliciteren. Na de sollicitatieronde en
het afronden van de cursus kunnen de kinderen
aan de slag om op een leuke manier nog meer
beweging op het plein te krijgen. De wensenlijst
van de bovenbouwleerlingen m.b.t. materialen
voor op het plein wordt daarin ook meegenomen.
Wij wensen de sportcoaches alvast veel plezier
en succes!
Muziek in de groepen 1/2
De groepen 1/2 hebben zich bezig gehouden met
het thema “muziek”. Een aantal muzikale ouders
hebben de groepen bezocht met een gitaar,
doedelzak, trompet/bariton en een tuba. Ook de
oudere kinderen van het KDV kwamen even
kijken en luisteren. Het was een dolle, muzikale
boel en er is veel geleerd over muziek.
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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!
Poppentheater (3+)
Donderdag 30 januari 09.30 - 10.00 uur
Vrolijke voorstelling voor peuters, geïnspireerd
op het boek Moppereend. Het boek is verkozen
tot Prentenboek van het Jaar 2020. De
voorstelling wordt gespeeld door poppentheater
Cassiopeia.
Aanmelden verplicht, vol is vol.
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.
Biebfabriek (8+)
Vrijdag 7 februari 14.30 - 16.00 uur
De BiebFabriek is dé plek voor jou om aan de
slag gaan met digitale vaardigheden en techniek.
Hier leer je in verschillende activiteiten onder
andere over programmeren, hoe je een zaklamp
maakt en hoe jouw eigen kunstrobot een echte
Picasso kan maken. De activiteit voor vrijdag 7
februari is nog niet bekend. Zodra we weten dit
weten maken we dit kenbaar op de website en
Facebook. Inclusief ranja met lekkers.
Deelname aan activiteiten is gratis!

