2021-2022 Infobulletin 2
Agenda
30
02
06
10
13
16
16
17
21
22
23
24
27
28
29
30

aug
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

Start startgesprekken
Blindspot gr. 5/6
OV
Verkiezingen leerlingenraad
Roald Dahldag
Dag van de leidster
Ouderavond IPC (20.00 uur)
Margedag (alle lln. vrij)
MR/OC
Sportdag gr. 3 t/m 8
Ronde tafelgesprek lln. raad
Engelse dag
Geplande ontruimingsoefening
Infoavond gr. 1/ 2, 5/6
Kinderpostzegels
Infoavond gr. 3, 4, 7 en 8

Kalender/jaarplanner
De nieuwe jaarplanner is meegegeven naar huis.
Ieder gezin krijgt één exemplaar. De jaarplanner
staat ook op de website.
Mailadressen personeel
Alle personeelsleden van het IKC hebben een
mailadres bestaande uit:
voorletter.achternaam@stichtingbaasis.nl
Een mail naar de directie kunt u sturen naar:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
Infobulletin en BSO activiteiten
Vrijwel iedere vrijdag kunt u via een mail vanuit
Parnassys het Infobulletin en de BSO activiteiten
verwachten.
Parnassys
Parnassys is het digitale programma voor de
leerling administratie. Het is belangrijk dat hier
de juiste gegevens in staan. Wijzigingen in
telefoonnummer, adres, mailadres enz. kunt u
doorgeven via:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl

27 augustus 2021
Parro
De meeste ouders hebben inmiddels de nieuwe
ouderapp gedownload en maken hier actief
gebruik van. Indien u deze nog niet heeft
geactiveerd, willen wij u vragen dit zo snel
mogelijk te doen. Wanneer u moeilijkheden
ondervindt, kunt u de leerkracht om hulp vragen.
Zij delen regelmatig foto's en filmpjes op Parro
van hun klas.
OV bijdrage
Inmiddels hebben een aantal ouders de ouderen/of schoolreisbijdrage 2020-2021 betaald.
Heeft u dit nog niet gedaan? Dan ontvangen wij
uw bijdrage graag z.s.m. Hartelijk dank alvast
namens de oudervereniging!
Weggeefkast
Bij de twee ingangen aan de Jan Steenweg, staat
een groene kast. Dit zijn de zg. weggeefkasten.
Zij zijn gevuld met leesboeken die wij niet meer
gebruiken in onze schoolbibliotheek. Boeken
verdienen het om gelezen te worden en veel
lezen maakt slim! Dus snuffel gerust even in een
van de kasten en neem vooral een of meerdere
leuke boeken mee!
Veel leesplezier!
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Gymrooster
Het gymrooster staat vermeld op de achterkant
van de jaarplanner. De groepen 3 t/m 8 krijgen
gymles in Groote Veen. De groepen 3 t/m 4 gaan
met de bus en de groepen 5 t/m 8 gaan op de
fiets.
Coronamaatregelen en ouders in de school
De eerste weken na de zomervakantie kijken we
even aan wat er gebeurt met het aantal Covid
besmettingen.
De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen,
zodat ze rustig de ruimte hebben tot 8.30 uur
voor de lessen starten.
Ouders zijn voorlopig alleen welkom in het
gebouw wanneer zij hiervoor een locatieafspraak
hebben. Gesprekken kunnen immers ook gevoerd
worden via Teams. Ondanks recente
berichtgeving hanteren wij graag een eenduidig
beleid en geldt dit ook voor de ouders van het
kinderdagverblijf en de BSO.
Als we na een paar weken constateren dat we
geen/weinig extra risico’s lopen, zijn de ouders
ook welkom om tussen 14.00 uur en 14.15 uur
de leerkracht aan te spreken of een kijkje te
nemen in de groep van hun kind(eren). We laten
dit weten via een bericht in het Infobulletin.
We gaan voor de zekerheid de komende weken
ook nog even door met het desinfecteren van de
handen bij de ingang.
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IPC
De komende periode gaan wij werken aan de
volgende IPC Units:
1/
3/
5/
7/

2:
4:
6:
8:

Zo spelen wij
Onze wereld
Red de wereld
De wijde wereld

Uk en Puk
Na het thema ‘Oef wat warm’ zullen wij
binnenkort beginnen met het thema ‘Ik en mijn
familie’. Deze week waren alle kinderen er weer
en hebben we lekker buiten gespeeld en samen
spelletjes en activiteiten gedaan.

IPC
Op 16 september vindt de ouderavond over IPC
plaats. Christy Tanghe gaat op deze avond van
alles vertellen over IPC en natuurlijk kunt u ook
uw vragen stellen. Noteer deze datum vooral in
uw agenda!
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
Margedagen 2021-2022
Vrijdag 17 september 2021: teamscholing IPC
Maandag 15 november 2021: teamscholing IPC
Woensdag 9 februari 2022: administratiedag
Vrijdag 17 juni 2022: administratiedag

Gouden Kanjerweken
Het schooljaar start met de Gouden Kanjer
weken. Er wordt extra aandacht besteed aan de
groepsvorming d.m.v. leuke activiteiten. Ook zijn
in het gebouw de gouden versieringen weer
opgehangen. Sommige kinderen starten
aanstaande maandag voor het eerst op IKC De
Westerburcht. Van harte welkom!
De andere kinderen weten al hoe het is op het
IKC, maar moeten soms nog even wennen na de
vakantie, aan de nieuwe leerkracht of hun nieuwe
lokaal. We vinden het daarom heel fijn om hier
tijdens de Gouden Kanjerweken extra aandacht
aan te besteden.
Veel plezier tijdens de Gouden Kanjerweken!
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Verkeerssituatie
Er wordt rond het IKC regelmatig erg hard
gereden of er wordt aan de Jan Steenweg zelfs
tegen het verkeer in gereden. Dit is geen goed
voorbeeld voor kinderen en het is natuurlijk
levensgevaarlijk! Volwassenen moeten rekening
houden met kinderen die minder inzicht en
ervaring hebben in het verkeer.
We vragen iedereen dan ook dringend om het
gedrag hierop aan te passen, zodat iedereen
veilig het IKC kan bereiken. Hartelijk dank alvast!
Kinderopvang
Wanneer u gebruikt wenst te maken van de
kinderopvang is het handig om dit z.s.m. door te
geven aan Dewi. Op het kinderdagverblijf zijn
nog enkele dagdelen beschikbaar en op de BSO is
nog ruimte genoeg!
GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
Onder het kopje groepen vindt u nieuws over wat
er zoal in de groepen heeft plaatsgevonden.
Groep 4b

Het zijn de gouden weken. Daar hebben we in
groep 4b de hele week aan gewerkt. Natuurlijk is
het niet alleen maar praten. Vandaag is de
kanjertijger geplakt. Een ontspannen week van
een toch wel spannende start.
Groepen 5/6

De groepen 5/6 zijn samen gaan
‘bamboestieken’. Donderdag en vrijdag zijn de
mooiste kunstwerken op het plein gemaakt!
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BSO
Op de BSO waren deze week alle groepen weer
open. Zo ook onze nieuwste groep de
'Ridderzaal'. Het was fijn om alle kinderen weer
te zien. Verschillende nieuwe activiteiten zijn
ondernomen. Vlaggetje veroveren was o.a. een
groot succes. 'Happy stones’ maken vinden de
kinderen ook iedere keer weer leuk. Deze week
hebben de kinderen van Ridderzaal en
Uitkijktoren dit gedaan.
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Vanaf dit schooljaar zal de BSO de activiteiten
afstemmen op de IPC thema's die de kinderen op
school aangeboden krijgen. Tussen de thema's
door ondernemen we uiteraard ook spontane
uitstapjes en activiteiten.
ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Onder het kopje activiteiten vindt u activiteiten
die door aanbieders van buiten ons IKC
aangeboden worden.
Sport- en Cultuurpret
Het nieuwe aanbod van Sport en Cultuurpret voor de
periode van 25 augustus t/m 9 oktober is te vinden op
www.tynaarlo.nl/sportpret
Deze keer staat op het programma:
Musical
Theater
Naailes
Hockey
Je kunt je opgeven via de website.
Contactgegevens Sport Tynaarlo
Telefoon: 0592 266 662
E-mailadres: sportpret@tynaarlo.nl

