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Agenda
15 juni
16 juni
17 juni
21 juni
28 juni
22 juni
22 juni
24 juni
25 juni
30 juni
1 juli
2 juli
2 juli
5 juli
7 juli
9 juli
12 juli

GMR
Schoolreis groep 7
Schoolreis groepen 6
Start contactweek 1
Start contactweek 2
OV
Schoolreis groepen 3
MR/OC
Feestelijke dag groepen 1/2
Musical groep 8a
Musical groep 8b
Rapport mee
Schoolreis groepen 4/5
Kennismaken nieuwe leerkracht en
groep
Afscheid groepen 8
Laatste schooldag
Zomervakantie t/m 20 augustus

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht
Corona
Helaas merken we dat corona in ons dorp nog
niet geheel de aftocht heeft geblazen. Het enige
dat wij kunnen doen, is ons extra goed aan de
regels houden, in de hoop dat verdere
besmettingen uitblijven. We wensen iedereen die
te kampen heeft met deze nare ziekte van harte
beterschap en we hopen dat verdere
besmettingen uitblijven!
Wenmiddag
I.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. corona hebben
wij besloten om de interne kennismakingsmiddag
op 5 juli niet door te laten gaan. Uiteraard
besteden we wel aandacht aan de overgang naar
de eventuele nieuwe groep/leerkracht.
Met de ouders van kinderen die na de vakantie
voor het eerst starten op IKC De Westerburcht
wordt een afspraak gemaakt.

11 juni 2021
Ros Theater acteren/musical
Onderaan bij de activiteiten vindt u informatie
over de Ros Theaterschool. Kinderen die op
dinsdag in de BSO zitten kunnen ook meedoen
via een speciale regeling. Hiervoor kunt u zich
melden bij Henriëtte of Dewi.
Schooljaar 2021-2022
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de
planningen voor het volgende schooljaar.
Jaarlijks betekent dit ook vaak dat enkele
groepen zullen verhuizen van lokaal.
Voor het nieuwe schooljaar heeft het team zich
gebogen over de beste situering en daar is het
volgende uit naar voren gekomen:
Groep 1/2d start in schooljaar 2021-2022 in het
huidige lokaal van groep 3b. De groepen 3/4
gaan naar de bovenverdieping (naast het extra
lokaal).
De groepen 5/6, 7 en 8 komen aan de leerpleinen
beneden.
U ontvangt z.s.m. informatie over de
leerkrachten die voor de groep zullen staan en de
indeling van de groepen 1/2 en 3.
Schoolreizen
De oudervereniging is blij dat de betalingen
binnenkomen, zodat zij de reserveringen kunnen
betalen. Heeft u de activiteit voor uw kind(eren)
nog niet betaald? Wilt u dit dan a.u.b. z.s.m.
doen? Hartelijk dank alvast!
-Groep 1/2: Feestelijke dag op school, 25 juni
€ 5,-Groep 3: Sanjes Safari, 22 juni, € 27,-Groep 4/5: Drentse Koe, 2 juli, € 22,-Groep 6: De Zwerfsteen, 17 juni, € 30,50
-Groep 7: De Zwerfsteen, 16 juni, € 30,50
-Groep 8: Afscheidsprogramma, € 40,U kunt dit bedrag overmaken op:
NL19 RABO 0315 830 646 t.n.v. Oudervereniging
De Westerburcht o.v.v. de naam van uw
kind(eren) en de groep(en).
We hopen op mooi weer en wensen iedereen
alvast veel plezier!
Verkeerscommissie
Er heeft zich helaas niemand aangemeld voor de
verkeerscommissie. We weten dat er regelmatig
ouders zijn die zich zorgen maken over de
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verkeerssituatie rond het IKC. Het zou voor ons
heel fijn zijn wanneer ook de ouders
vertegenwoordigd zijn wanneer het gaat om de
veiligheid van de kinderen. Aanmelden kan via
een mail naar h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Ouderportaal kinderopvang
Problemen met inloggegevens kunt u aangeven
bij Dewi via d.schroor@stichtingbaasis.nl.
Voor de personeelsplanning is het belangrijk om
te weten wanneer de kinderen afwezig zijn
vanwege hun zomervakantie. Wij willen graag zo
veel mogelijk vaste gezichten bieden. Wilt u dit
a.u.b. zo spoedig mogelijk aangeven via de
ouderapp? Hartelijk dank alvast!
Zonnebrand en kleding
We zijn erg blij met de warme dagen. Wel is het
belangrijk, om met name de jongste kinderen,
goed in te smeren, voordat zij naar het KDV/de
school gaan. Ook vragen wij u om erop te letten
of de kinderen passend gekleed gaan m.b.t de
temperatuur.
De gewenste schaduwdoeken zijn onderweg en
zullen in juni nog geplaatst worden.
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
KDV
Deze week hebben we veel genoten van het
prachtige weer. Uiteraard hoort daar dan ook een
ijsje bij en af en toe trakteren we onszelf op een
bijzondere lunch, want iedere dag is bij ons een
feestje!

Uiteraard begint ook bij ons de EK koorts, dus we
zijn begonnen met versieren.

IPC
De nieuwe jaarplanner is nog niet helemaal klaar,
maar we hebben alvast de (uitgestelde)
ouderavond IPC gepland op 16 september.
Christy Tange neemt de ouders op deze avond
mee in de structuur en inhoud van IPC. Deze
avond kunt u dus alvast noteren in uw agenda!
De leerkrachten hebben aan de hand van de
jaardoelen van de geïntegreerde vakken de
nieuwe thema’s voor het volgende jaar gekozen.
De thema’s worden in de nieuwe jaarplanner
vermeld.
Gevonden voorwerpen
Bij de ingang aan de Vermeerweg vindt u de
mand met gevonden voorwerpen.
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag: 15 april 2022
Tweede Paasdag: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022
Facebook
Wij vinden het fijn dat zoveel ouders genieten
van de berichtjes en foto’s op Facebook!
Like ons op IKC De Westerburcht!

Groep 1/2a
In het kader van IPC mochten de kinderen een
fantasiehuisdier tekenen.
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Groep 1/2c
In groep 1/2c loopt Louise stage. Zij studeert aan
de Pabo. Deze week heeft zij een opdracht vanuit
haar opleiding met de kinderen gedaan die over
schutkleuren ging.

Groepen 4/5
In groep 4/5c hebben we de afgelopen weken de
Spellingskampioenschappen gehouden. De
kinderen kregen elke week een nieuw
woordpakket mee van 24 woorden. Na 7 weken
zijn er 2 Spellingskampioenen uitgekomen:
Voor groep 4c: Mare (had maar 2 foutjes
gemaakt, alle rondes bij elkaar opgeteld)
Voor groep 5c: Quinten (had maar 1 foutje
gemaakt, alle rondes bij elkaar opgeteld)
Gefeliciteerd beiden!!
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Vaderdag

De groepen 4/5 zijn aan de slag gegaan met de
cadeaus voor vaderdag. Dit deden ze op het plein.
De dag hebben we afgesloten met lekkere
waterijsjes!

Spreekbeurten
De spreekbeurten in groep 4/5 zijn deze week
begonnen. Allerlei onderwerpen kwamen langs:
de hond, klarinet, gluten, poes, voetbal etc.
Iedereen had flink geoefend en er waren
prachtige powerpoints. We hebben er veel van
geleerd!
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Gastdocent
Juuwls had haar spreekbeurt over chocola. Laat
dat nu net het IPC thema van de bovenbouw zijn.
De spreekbeurt werd een gastles! Groep 8 was
onder de indruk dat Juuwls dit durfde. Ze kreeg
dan ook veel complimenten!

Luchthavens
Groep 4/5 is nog steeds druk bezig met het
vliegveld. Zij hebben een wereldkaart in de klas
waarop de kinderen hebben aangegeven waar ze
geweest zijn. Verder hebben we plattegronden
bekeken van vliegvelden en besproken wat
belangrijk is om aan te geven op een
plattegrond. Daarna hebben de kinderen zelf
plattegronden van vliegvelden getekend.
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Groep 7
Afgelopen week heeft ook groep 7 meegekeken
met de zonsverduistering. Toch een bijzondere
gebeurtenis!

Groep 8a
Ook groep 8a heeft op verschillende manieren de
zonsverduistering gevolgd.

BSO
In het kader van het thema ‘natuur’ hebben de
kinderen van de Drakengroepen happy stones
versierd. Er zijn prachtige insecten gemaakt.
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Op groep Uitkijktoren hebben ze dieren van
pollepels gemaakt. De kinderen hebben hun
fantasie er flink op los gelaten met schitterende
resultaten.
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https://us02web.zoom.us/j/89919733324?pwd=
MkNtV1BJQmswN0grazdLYnRDb1lodz09
Dan word je ontvangen door een vriendelijke
host, die je doorverbindt met de docenten per
instrument. De docenten nemen plaats in
zogenaamde “break out rooms”: aparte
“kamertjes” binnen Zoom, waar je als bezoeker
een kijkje kunt nemen. Er is dus een kamertje
“gitaar”, “piano”, enzovoort. De docenten kunnen
je informatie geven over wat je nodig hebt voor
les op het instrument van je keuze, in welke
lesplaatsen je terecht kunt, enzovoort!
Deze Zoom-link is ook te vinden op onze
website: www.klankrijkdrenthe.nl/open-huis .
Daar vind je ook de instructies over hoe je Zoom
gebruikt.
In Klankrijk Drenthe zijn docenten verenigd die
ook op gemeentelijke muziekscholen lesgeven of
lesgegeven hebben. Allen zijn gediplomeerd: we
hebben dus naast instrumentkennis op hoog
niveau ook een onderwijskundige achtergrond.
Momenteel heeft Klankrijk Drenthe 25 docenten!
Natuurlijk kun je ook op ieder moment via onze
website www.klankrijkdrenthe.nl contact
opnemen met onze docenten!
BioTOp workshops

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Sport- en cultuurpret Tynaarlo
Het nieuwe aanbod voor sport- en cultuurpret
voor de periode tot 9 juli staat op
www.tynaarlo.nl/sportpret!
Er staat hockey, musical en theater op het menu.
Geef je snel op!!!
Muziekschool Klankrijk Drenthe
Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld,
Midden Drenthe, houdt op zaterdag 12 juni 2021
– bij wijze van experiment - een digitaal Open
Huis van 10:30 tot 11:45 via Zoom.
Je kunt dan rechtstreeks kennismaken en
spreken met onze docenten! Via hen kun je
informatie krijgen over – in alfabetische volgorde
- blokfluit, cello, dwarsfluit, gitaar (akoestisch en
elektrisch), harp, hobo, keyboard, klarinet,
koperblaasinstrumenten (trompet, bugel, cornet,
trombone, euphonium, tuba), piano, saxofoon,
slagwerk, viool en zang.
Een heleboel keus dus!
Hoe bezoek je dit digitale Open Huis? Klik op 12
juni tussen 10:30u -11:45u op deze link
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voor de voorwaarden onze site
www.rostheater.nl.
Naschoolse lessen acteren/musical

Geachte ouders/verzorgers en kinderen van
basisschool De Westerburcht,
Graag vragen wij in deze nieuwsbrief uw
aandacht voor het volgende.
Houdt uw kind van toneelspelen, verhalen,
dansen en zingen? Maar is het lastig om uw kind
te halen of te brengen naar een cursus? Dan kunt
u uw kind opgeven voor de musicalcursus van de
Ros Theater en Musical school Drenthe, locatie:
De Westerburcht.
Op dinsdag 24 augustus starten wij, onder
voorbehoud van corona, weer met de met een
musicalcursus voor kinderen van 7- 12 jaar in het
speellokaal van de Westerburcht. De is van
14.45-16.15. Lisanne Eshuis gaat de lessen
geven.
Waarom geven wij les in de speellokalen van de
basisscholen? Wij vinden het belangrijk dat alle
kinderen een kans krijgen om te ontdekken of ze
theater leuk vinden om te doen. Zodat ze kunnen
ontdekken of ze hiervoor talent hebben.
Daarom komen wij naar de scholen toe. En de
scholen vinden het fijn dat wij komen. Het laat
zien dat ze cultuur belangrijk vinden.
Bovendien hoeven de ouders de kinderen niet
meer speciaal te halen en te brengen. Want de
kinderen kunnen op school in hun vertrouwde
omgeving met theater bezig. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen zich persoonlijk
ontwikkelen en dat ze theatervaardigheden leren.
Elk seizoen sluiten we af met een eindvoorstelling
waaraan alle kinderen meedoen. De voorstelling
wordt gespeeld in theaterzaal De Schalm in
Podium Zuidhaege in Assen.
De lessen zijn op de dinsdagmiddagen van
14.45-16.15. De lessen gaan door tot half juni.
We geven elke week les, behalve in de
schoolvakanties. Aan de lessen mogen ook
kinderen uit andere scholen in de omgeving
meedoen. Het lesgeld is €23,75 per maand. Zie

Is het cursusgeld een probleem? De Ros Theateren Musicalschool doet ook mee met het
Jeugdcultuurfonds van Drenthe. Ouders voor wie
de cursusgelden moeilijk op te brengen zijn,
kunnen een aanvraag voor een financiële
bijdrage bij dit fonds indienen, zodat hun kind
ook mee kan doen. Het hele cursusbedrag wordt
dan vergoed.
Wil uw kind een gratis proefles volgen? Dan kunt
u uw kind opgeven bij Anita Ros,
rostheater@gmail.com, 06 405 36 119. Mocht de
cursus niet door kunnen gaan vanwege corona,
dan wordt niets in rekening gebracht.
Wilt u meer weten over ons rooster, aanbod,
gespeelde voorstellingen etc.? Bekijk dan onze
site www.rostheater.nl
De eerste les is een gratis proefles. We starten
de cursus bij minimaal 10 kinderen.
U kunt uw kind nu al opgeven.
Met vriendelijke groet, mede namens de
docenten
Anita Ros
Theatermaker/docent
Ros Theater en Musical School Drenthe
www.rostheater.nl
facebook.com/rostheater
06 40536119

Het Ros Theater

Springt eruit!

