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Agenda
In verband met het Coronavirus is de agenda
voorlopig leeg.

Coronavirus
We hebben inmiddels vernomen, dat de
maatregelen die genomen zijn om een daling in
de piek in de zorgbelasting te realiseren, worden
verlengd tot 28 april en de scholen tot na de
meivakantie gesloten blijven.
Op IKC De Westerburcht volgen wij uiteraard de
besluiten van de overheid. Kinderen die
opgevangen moeten worden, omdat hun ouders
een vitaal beroep uitoefenen dienen te worden
aangemeld via: h.baarveld@stichtingbaasis.nl en
m.klein@stichtingbaasis.nl
Vermeld daarbij a.u.b. de naam en achternaam
van uw kind (vooral wanneer u zelf een andere
achternaam heeft) de groep en of het school,
BSO en/of KDV betreft.
Ouders die geen contract hebben bij Kids First
moeten voor de noodopvang wekelijks een
formulier invullen. Dit kunt u krijgen via een mail
naar Henriëtte of op de locatie (wanneer u zich
van tevoren via de mail heeft gemeld)
Wij waarderen het zeer dat zoveel ouders de
risico’s voor hun kind(eren) en ons beperken
door opvang in kleine(re) kring te regelen. We
begrijpen echter ook dat dit niet altijd mogelijk
is. Samen verslaan we Corona!

3 april 2020
Wij communiceren bij voorkeur via de mail.
Wanneer een bericht echt niet kan wachten dan
kunt u Henriëtte bellen/inspreken op 0630189449.

Opvang vanwege Corona
-Wanneer uw kind wordt opgevangen in de
noodopvang dan is het de bedoeling dat zij/hij
een pauzehap en lunchpakketje meeneemt van
huis. Dit geldt niet voor het KDV en de BSO na de
schooltijd.
-Wanneer er meer dan tien kinderen zijn dan
wordt de groep gesplitst. Tot nu toe is het
gelukkig gelukt om hiervoor voldoende
personeelsleden in te zetten.
-Wij verzoeken u om uw kind ’s morgens bij de
deur af te zetten en ’s middags buiten op te
wachten.
-Tijdens de schooltijd wordt de educatieve
werktijd afgewisseld met (bewegings)activiteiten.
-Er is tijdens de schooltijd tenminste één
leerkracht en één pedagogisch medewerker
aanwezig.
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-De volwassenen bewaren in ieder geval een
afstand van 1,5 meter van elkaar. Tot de
kinderen en tussen de kinderen onderling is dit
niet altijd mogelijk.
-Tijdens de vastgestelde schoolvakanties wordt
er geen les gegeven.
-Teamleden die niet ingeroosterd staan komen
alleen op afspraak, bij voorkeur na de opvang, in
het gebouw. Dit geldt ook voor eventuele
leveranciers, klusjesmannen enz.
De thuiswerkers
Het valt uiteraard niet mee om thuis werk, zorg
en ook nog thuiswerk voor school te organiseren.
We hadden er natuurlijk allemaal al een beetje
rekening mee gehouden dat de maatregelen
verlengd zouden worden, in de hoop om landelijk
de zorg voor de mensen die dat nodig hebben te
kunnen blijven bieden. Het zijn spannende tijden!
Voor ons allen betekent dit dat het thuiswerken
ook door zal moeten gaan. Inmiddels is er n.a.v.
een inventarisatie een verzoek gedaan m.b.t.
devices, zodat ook kinderen die hier geen gebruik
van kunnen maken hun werk binnenkort beter
kunnen maken.
De leerkrachten houden, ieder op hun eigen
wijze, contact met leerlingen en hun ouders. En
ook zij hebben hun eigen kinderen thuis, zorgen
over hun familie of voelen zich niet lekker. Want
we hebben nu wel geleerd dat we bij ieder
verkoudheidje denken: het zal toch niet …
Uiteraard kunt u, wanneer u bv. zorgen heeft,
contact opnemen met de leerkracht. Dit bij
voorkeur via de mail. De leerkrachten
concentreren zich op de begeleiding van de
leerlingen. Heeft u een andere vraag en/of
opmerking dan kunt u een mail sturen naar
Henriëtte, Marjan of Karin (leerlingenzorg).
Tijdens de vastgestelde schoolvakanties wordt er
geen les gegeven. Ook de thuiswerkers zijn dan
vrij.
Er wordt ontzettend veel gevraagd van ons allen.
Het is heel duidelijk dat iedereen probeert om er
het beste van te maken. Samen komen we er
doorheen! We waarderen de vele complimenten
die ons bereiken heel erg! We missen onze
leerlingen en ouders ook heel erg!
Het is een onwerkelijke tijd die we vast ons hele
leven niet zullen vergeten!
Apetrots!
Kinderen, we missen jullie zo! Jullie doen zo goed
je best! We merken dat jullie heel goed begrijpen
wat er aan de hand is en dat we ons daarom
allemaal moeten aanpassen! Alle juffen en
meesters weten als geen ander dat kinderen het
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beste kunnen maken van een nare situatie, dat
kunnen jullie gewoon! Dat is het voordeel als je
zo jong bent! Psst, niets zeggen hoor, maar denk
je hier ook nog even aan als mama en papa het
allemaal even te spannend vinden? Oh, we zijn
zo trots op jullie en we missen jullie zo!
Teamleden, achter een beeldscherm lesgeven
aan een hele groep kinderen. Volgen wie waar
begeleid moet worden, mails beantwoorden,
bemoedigen, inspireren, aanhoren en blijven
lachen! En dan ook nog een dansje opnemen! De
team-app ontplofte bijna, wat hebben we een lol
gehad! Fijn, dat we elkaar ook op deze manier
weten te vinden in deze zorgelijke tijd!
Afwisselende activiteiten en thema’s organiseren,
in de opvang aan het werk, hier en daar invallen
op een andere locatie waar niet genoeg personeel
is, leerkrachten ondersteunen en blijven lachten!
Wat een powerteam! Samen sterk en inventief,
wat zijn we trots op elkaar!
En natuurlijk zijn we ook nog steeds apetrots op
“onze” ouders die ons land draaiend houden!
Hoe nu verder
We hopen natuurlijk dat we allemaal gezond
blijven en niet worden getroffen door het
vreselijke Corona virus. Mocht dit toch
vastgesteld worden dan horen wij dit graag
z.s.m. zodat we de nodige maatregelen kunnen
treffen om verdere verspreiding tegen te gaan.
Dit geldt met name voor de families die gebruik
moeten maken van de noodopvang. We zullen de
melding uiteraard uiterst vertrouwelijk
behandelen.
De maatregelen m.b.t. Corona maken dat onze
vrijheid behoorlijk is ingeperkt en dit kan soms
maken dat spanningen thuis kunnen oplopen.
Wanneer u hier zorgen over heeft, dan mag u
altijd contact opnemen met Karin via
k.zuidland@baasis.nl of Henriëtte
h.baarveld@stichtingbaasis.nl tel. 06-30189449.
We zullen u indien nodig zeker verder
informeren. Dit gaat via een mail naar alle ouders
(schoolbreed) vanuit de directie, vanuit Karin
m.b.t. specifieke leerlingenzorg en/of vanuit de
leerkracht(en) t.b.v. haar/zijn groep of t.b.v. een
individueel kind.
We wensen iedereen wederom een goede
gezondheid en veel wijsheid toe en sterkte in
deze zorgelijke tijd!
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Schooltv
NPO Zapp/Zappelin stelt vanaf maandag 6 april
educatieve programma’s beschikbaar via de tvzender NPO Zappelin extra. Zo kunnen
basisschoolkinderen die (nog) geen device of
internetverbinding hebben of iets extra’s willen
doen, elke doordeweekse dag Schooltv kijken. Er
is voor elke groep een tijdslot met lesvideo’s die
veel gebruikt worden in het onderwijs. Lees meer
op de website van de NPO. De doordeweekse
programmering van Schooltv is als volgt:
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Actie Voedselbank
Wij, Veerle en Rafael, zijn een inzameling voor de
voedselbank begonnen.
Wij hebben flyers gedrukt en bij mensen in de
brievenbus gedaan. Er zijn heel veel spullen
gebracht. Ook bakkerij Dunnewind heeft heel
veel extra broden gebakken. Die hebben we
gratis op kunnen halen.
Familieleden hebben geld maar ook veel eten
gedoneerd. Van dat geld hebben we veel
boodschappen kunnen kopen.
We hadden de auto helemaal vol en hebben alles
naar Zuidlaren gebracht.
De mensen van de voedselbank waren bezig met
de kratten vullen. In totaal maken 38 gezinnen
gebruik van de voedselbank, waarvan 12
gezinnen uit Eelde/Paterswolde komen.
We vonden het leuk om te zien dat mensen heel
enthousiast waren door onze actie, daarom
hebben we besloten om door te gaan.
We gaan nog meer flyers drukken en in
brievenbussen stoppen.
Willen jullie ons helpen?
Vanaf vandaag staat er weer een krat in de
voortuin aan de Rembrandtweg 24.
Willen jullie lang houdbare producten doneren?
Breng ze dan langs en zet het bij ons in het krat.
De woensdag na Pasen brengen we alles weer
naar de voedselbank in Zuidlaren.
Bedankt alvast voor alle donaties! Groetjes van
Rafael en Veerle
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