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Agenda
24
27
01
04
06
07
11
15

juni
jun
juli
juli
juli
juli
juli
juli

Rapport mee
Contactweek
Schoolreis gr.1/2
Contactweek
OV/Schoolreis gr. 4
Musical gr. 8
Schoolreis gr.3
Laatste schooldag (12.00 u vrij)/
BSO geopend vanaf 12.00 uur.
Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Zomerfeest
Wat hebben wij genoten van het Zomerfeest!
Eindelijk weer een echt feestje! De kinderen
hebben zich vermaakt met de spelletjes,
optredens en we hebben allemaal genoten van de
hapjes en drankjes. En het weer was ook nog
prachtig!
De oudervereniging, cateringroep, hulpouders en
natuurlijk de kinderen die zich flink hebben
ingespannen om een mooi bedrag voor de
schommel binnen te halen worden heel hartelijk
bedankt!
De leerlingenraad heeft ruim € 1700,- toe kunnen
voegen aan hun budget! Supergoed gedaan!
We laten u natuurlijk weten welke schommel het
uiteindelijk gaat worden!

“Stevig staan, kleurrijk
denken!”

IKC raad 21 juni
We zijn weer gezamenlijk (MR en OC) gestart als
IKC raad. Henriette heeft ons nog even
meegenomen in het proces van de formatie. Er is
gelukkig een leerkracht gevonden voor groep 4
en omdat er voor komend jaar nog NPO- en
werkdrukgelden zijn, is er gekozen voor 14
groepen. Voor komend schooljaar ziet het er dus
goed uit!
Verder zijn het vakantierooster en de
margedagen voor volgend jaar vastgesteld.
Daarnaast is landelijk en vanuit de inspectie
‘Burgerschap’ het nieuwe speerpunt en moet dit
op alle scholen vanaf volgend jaar verder
ingevuld worden. Burgerschap is al een belangrijk
onderdeel binnen het IPC aanbod. Een
leerlingenraad is ook een belangrijk onderdeel
van Burgerschap en daar wordt op ons IKC al
mee gewerkt. De kinderen leren hierdoor o.a.
hoe onze democratie in elkaar steekt.
Het onderdeel dat nog wel verder moet worden
uitgewerkt is levensbeschouwelijke vorming. De
volgende vergadering gaan we dit verder
bespreken in de MR.
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Verder maken we ons zorgen over de betaling
van de schoolreisjes. 1/3 van het bedrag staat
nog open en we hopen dat dit geld nog voor de
zomer binnen komt. Eventuele tekorten gaan van
de schoolbudgetten af, wat ervoor kan zorgen dat
schoolreisjes op deze manier er volgende jaren
niet in zullen zitten. Dat zou zeer spijtig zijn.
Tot slot zijn we blij binnenkort een nieuw MR lid
te mogen verwelkomen.
Fijne zomer namens de IKC raad!
Vanuit de OV:
Lieve ouders, kinderen en leerkrachten!
Wat was het een mooi feestje afgelopen
woensdag! Een feestje dat volledig in het teken
stond van het inzamelen van geld voor de
schommels. Daarover aan het eind meer.
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Gevonden voorwerpen
De spullen die niet opgehaald zijn worden
vandaag ingeleverd bij het goede doel.
Schooljaar 2022-2023
Joepie! De formatiepuzzel voor 2022-2023 is
gelegd. U heeft hier inmiddels informatie over
ontvangen via Parro.
Schoolreizen
De schoolreizen die inmiddels achter de rug zijn
waren weer een groot succes! We hopen van
harte dat we de totale kosten van alle
schoolreizen kunnen betalen. Denkt u a.u.b. nog
even aan het betalen van de vrijwillige
schoolreisbijdrage?

Allereerst wil ik namens de OV onze grote dank
uitspreken aan alle ouders, kinderen,
leerlingenraad en leerkrachten die hebben
geholpen bij de opbouw, de versiering, het
maken van de knutsels, de activiteiten op het
plein, de catering, de muziek en het opruimen!
(Samen kunnen we best veel
)
Daarnaast willen we in het bijzonder Ester
(moeder Merwi) van de cateringgroep in het
zonnetje zetten: Echt fantastisch wat jij in korte
tijd voor elkaar hebt gekregen, het liep als een
trein!
Ook zijn we heel blij dat een aantal ouders heeft
aangegeven ons vaker te willen helpen!
MAAR NOG STEEDS ZIJN WE OP ZOEK NAAR
OUDERS! Met name de werkgroepen voor
Sinterklaas, Kerst en Pasen zijn op zoek naar
enthousiaste ouders! Wil je helpen? Graag!!!
Dan rest mij nog één ding...namelijk de
bekendmaking van de opbrengst van deze
inzamelingsactie... Tromgeroffel...
Op het feest is bijna 1800,- ingezameld! Samen
met de opbrengst van het oud ijzer betekent dit
dat er inmiddels een bedrag van bijna 2800,beschikbaar is voor nieuwe schommels! Wat een
prachtig resultaat!
Hoe nu verder?
Het IKC gaat samen met de leerlingenraad (o.l.v.
Karin Zuidland) op zoek naar goede, arbotechnisch verantwoorde schommels die wel tegen
een stootje kunnen. Zij houden jullie natuurlijk
op de hoogte.
Fijn weekend allemaal!
Groetjes, de OV

We zetten de bedragen hieronder nog een keer
voor u op een rij:
Groep
Groep
Groep
Groep

1,2,3 en 4
5 en 6
7
8

€25,00
€30,00
€40,00
€80,00

Bankrekeningnummer NL19 RABO 0315 8306 46
t.n.v. de Oudervereniging IKC De Westerburcht.
Vergeet vooral niet te vermelden om welk kind
het gaat en in welke groep uw kind zit.
Verhuisdozen
Op dinsdag 12 juli zullen we intern een aantal
groepen verhuizen. Als u nog verhuisdozen heeft
die wij mogen gebruiken, dan ontvangen we die
graag. U mag ze aan één van de IKC
medewerkers geven. Alvast bedankt!
Schoolfruit 2022-2023
We zijn ingeloot en mogen weer meedoen aan
het Schoolfruitproject! In de week van 5
september ontvangen we de eerste levering en
dan kunnen we weer 20 weken genieten van de
verschillende groente- en fruitsoorten.
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Schoolfruit
Volgende week mag de fruitmand op de tafel in
de grote hal worden gevuld door:
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IKC ACTIVITEITEN, IKC ACTIVITEITEN

27 juni t/m 1 juli: groep 5/6a
4 t/m 8 juli: groep 5/6b
11 t/m 15 juli: 5/6c
Met de groepen die niet aan de beurt zijn
geweest starten we na de zomervakantie!

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie:
17 oktober t/m 21 oktober
2022
Kerstvakantie:
24 december t/m 6 januari
2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart
2023
Goede Vrijdag:
7 april 2023
Tweede Paasdag:
10 april 2023
Meivakantie:
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart:
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie:
24 juli t/m 1 september
2023
Margedagen
Margedagen zijn dagen waarop het
onderwijsteam deelneemt aan (team)scholing of
zich o.a. bezighoudt met de administratie. U kunt
hierbij denken aan bv. het analyseren van
toetsgegevens, het maken van groepsplannen
m.b.t het onderwijsaanbod voor de komende
periode of het invullen van rapporten.
De kinderopvang is op deze dagen gewoon open,
behalve op 15 maart, als het hele IKC team
deelneemt aan de scholing op de Baasisdag. Dit
is scholing voor alle scholen en IKC’s van
Stichting Baasis. Wanneer u vanwege een
margedag extra opvang nodig heeft, dan kunt u
dit aanvragen bij Kids First. Voor schooljaar
2022-2023 zijn de volgende margedagen
gepland:
Vrijdag 25 november 2022: IPC scholing
Maandag 6 februari 2023: Administratiedag
Woensdag 15 maart 2023:Baasisdag
Dinsdag 11 april 2023: Teamscholing creativiteit
en teamactiviteit
Vrijdag 23 juni 2023: Administratiedag

Units/thema’s
De komende periode (na de meivakantie) wordt
gewerkt aan de volgende units/thema’s:
- Groep 1/2 “Vakantie”
- Groep 3/4 “We zijn wat we eten”
- Groep 5/6 “Ontdekkingsreizigers en
avonturiers”
- Groep 7/8 “De vakantieshow”
GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
KDV
De kinderen hebben afgelopen week lekker met
water gespeeld. Het weer leende zich hier
uitstekend voor. We hadden cirkels op het plein
getekend. De kinderen mochten proberen de
natte sponzen hierin te gooien.
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Vossengroep
Op de vossengroep hebben we prachtige dieren
gemaakt voor het zomerfeest.

Muizengroep
In de muizengroep worden de laatste tijd veel
mooie boeken gemaakt. De kinderen verzinnen
prachtige verhalen. Op de voorleesstoel mogen
ze voorlezen uit eigen werk.
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Groep 3 en groepen 4
Vrijdagmiddag hadden we een les van ICO over
de hunebedbouwers. In groepjes hebben we een
deel gemaakt van een dorp. Met takken,
bladeren, stenen, mos etc is er heerlijk
geknutseld.

Groep 4b
IPC
In het kader van ons IPC 'We zijn wat we eten’
hebben de kinderen zelf gedichten gemaakt:
Drinken is gezond,
En dat doe je met je mond,
En een apel is heel rond,
Dat schil je heel fijn,
Net zoals een manderijn,
Radijs is leker op brood,
En een radijs is heel groot,
Net zo leker als en noot.
Nèrea, Laurens, Yannick
Eet wat prei,
Dan word je blij,
Koopt een meisje,
Een lekke ijsje,
En ze woond in een bleekselderij
En zegt prei
Ben je blij
En schatje
Ben je een patatje
Van bleekselderij
Woord je toch heel blij
Demiray, Mila, Maurits, Colin
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Kunst van Arcimboldo
Eén van de IPC lessen ging over kunst. We hebben
een gezicht gemaakt met tekeningen en foto's van
eten en bloemen.
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Groepen 5/6a
Met schoolreisje gingen we wadlopen. We gingen
met de auto (zie plaatje hieronder)

We reden naar Lauwersoog daar gingen we ook
krabben vangen, garnalen pellen en op het eind
kregen we een ijsje en gingen we vissen. Met
wadlopen zei juf dat ik het niet ging halen met
mijn schoenen (zie plaatje).

Muziekles
Nèrea, Ruben en Marit hebben deze week laten
horen wat ze al hadden geleerd tijdens hun
muziekles. Ook gaven ze uitleg over hun
instrument.

Maar ik heb er met het wadlooprennen mee
gewonnen!
Met het krabben vangen hebben we heel veel
krabben gevangen. We hebben ook gezwommen
in een meertje (zie plaatje hieronder)

Het stelt niet heel veel voor, maar hé.
En we hebben heel veel snoep gegeten en toen we
terug kwamen toeterde iedereen toet toet
Einde.
Geschreven door Quinten en Matthijs 5/6a.
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Groep 5/6b
Zomerfeest posters van groep 5/6 b en garnalen
pellen tijdens ons schoolreisje naar het Wad!

Groep 5/6c
Margaret Mee was een botanisch kunstenaar: zij
kon zó goed details tekenen dat het leek alsof er
foto's waren gemaakt. Ze tekende bloemen en
planten in het Amazonegebied. Wij hebben
geprobeerd om te oefenen in het gedetailleerd
kijken en vervolgens tekenen van bloemen in ‘De
Onlanden'. De tekeningen hebben we nog weer

verwerkt in een vlaggenlijn die aan het
fietsenhok hangt, tijdens het schoolfeest.
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Groep 7b
In groep 7b worden er spreekbeurten gehouden.
Heel knap hoe ze het doen en leerzaam voor de
hele groep.

Er is veel verkocht en het was vooral erg gezellig
tijdens het zomerfeest!
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terugfietsten en aankwamen op
kampeerboerderij waren daar hele schattige
babygeitjes. Er waren ook kippen en koeien. Als
avondeten aten we pannenkoeken, Vervolgens
gingen we verstoppertje doen door het hele huis,
daarna gingen we proberen te slapen (dat lukte
natuurlijk niet.)
Dag 2
De volgende dag moesten we weer vroeg op
want we gingen namelijk een jutterstocht doen.
De jutterstocht was leuk, alleen op de weg daar
naar toe zijn we heel vaak verkeerd gefietst.
Daarom waren we voor dat we aan de tocht
begonnen al moe. Daarna gingen we naar de
Berkenplas en daar waren kano’s waar meester
mee ging spelen. Meester gooide iedereen van de
kano’s af behalve de meiden, want daar was hij
bang voor! Dat vonden we allemaal heel grappig.
In de avond hadden we de bonte avond met
geweldige stukjes. Daarna hadden we een disco.
Die avond hadden we ook een verrassing en de
verrassing was een groot kampvuur op het
strand en daar gingen we marshmallows
roosteren. Met zonsondergang. We waren pas
rond 00:00 op Eureca. En die avond was er ook
nog een bloedmaan.
Dag 3
Op de laatste dag werden we wakker gemaakt
door de jongens met een wakker worden wakker
worden lied van Jochem Myer. daarna gingen we
naar de Wassermanbunker uit de tweede
wereldoorlog. Vervolgens gingen we naar het
dorp souvenirs kopen. Uiteindelijk fietsten we
terug naar de haven en gaven daar onze fietsen
aan Soepboer. Daar vertrokken we met de boot
naar Lauwersoog en daar stonden onze ouders
ons op te wachten.
Fenna, Ebbe en Eva W

Groep 8
Kamp
Dag 1
We moesten om 07:30 op school zijn en vanaf
school gingen we met auto’s van onze ouders
naar Lauwersoog. Vanaf daar gingen we met de
Monnik ( zo heette de boot). Die vertrok om
09:30. Toen we aangekomen waren op
Schiermonnikoog kregen we fietsen van
Soepboer. Het was warm weer daarom fietsten
we naar de Berkenplas. Daar hebben we
gezwommen om af te koelen en het vlot om
geduwd, dat was heel leuk. Toen we daarna

Zomerfeest
De school organiseerde een zomerfeest met
optredens. Kinderen en ouders verkochten
spullen en eten. De opbrengst gaat naar een
nieuwe schommel voor de school. Er waren ook
spelletjes. Daar moest je een kaartje voor kopen
op de spelletjes te spelen. Kinderen verkochten
armbandjes, tekeningen, limonade, koekjes en er
waren zelfs kinderen die voor geld sponzen op
zich lieten gooien. Er waren nog veel meer
kraampjes. Ook heel veel eetkraampjes. Zoals
wafels met ijs, pastasalades, chips, brownies en
nog meer. Er waren 3 optredens van onze klas.
Waaronder eva en Joyce met een stukje van
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Jochem Myjer. En Rafael, Suze, Adam en Ebbe
deden Chuchuwa. En een paar kinderen deden
nog de Hokey Pokey. En het was heel gezellig.
Op zeven uur was het feest voorbij. Iedereen
heeft genoten van deze dag.
Annelie en Jocye
Musical
We begonnen met een musical uitzoeken. Daarna
gingen we alle trailers kijken en we vonden het
eiland albatros het leukste. Het is spannend en
leuk verhaal. Toen de musical binnen was gingen
we de musical door lezen en daarna mocht je je
top 3 rollen uitkiezen. Daarna gingen we kijken
wie welke rol had gekozen en gingen we kijken of
je die rol ook nog kon krijgen. Toen we alle rollen
wisten gingen we voor de klas oefenen.
Uiteindelijk hadden we bijna alle spullen die we
nodig hadden. De ouders maakte het decor en
nog andere maakte de attributen. En nu hebben
we alles op het podium gezet. We zijn nu druk
aan het oefenen voor 7 juni.

UITSPRAKEN

Drie kleuters kwamen Henriëtte tegen in de gang…
“Kom eens!” riepen ze.
Henriëtte werd meegetroond naar de deur van het
kantoor van Dewi.
Ze bleven voor het glas staan.
Dewi was te zien achter haar laptop.
“Wat is er aan de hand?” vroeg Henriëtte…
“Hij doet helemaal niets!” was het antwoord!
ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Jongerenwerk

Anne en Rafael
BSO
Schaakles is een groot succes. Aan de hand van
instructies via een filmpje van meneer Potjer zijn
de kinderen weer zelf aan de slag gegaan.

Blijf op de hoogte van het buurt- en
jongerenwerk van Neie Naober. Meld je aan voor
de nieuwsbrief via deze link:
aanmelden nieuwsbrief Neie Naober.
Robin Geertsma is de jongerenwerker van
Eelde/Paterswolde en Eelderwolde
Mobiel: 06 86 87 97 60
Sport en cultuurpret
Het nieuwe aanbod voor de periode van 9 mei
t/m 15 juli is te vinden op
www.tynaarlo.nl/sportpret
Contactgegevens Sport Tynaarlo Telefoon: 0592
266 662 E-mailadres: sportpret@tynaarlo.nl
Kinderfestival Haren
Op zaterdag 3 september wordt van 12.00 tot
19.00 uur het Kinderfestival Haren gehouden.
Het is een festival voor en door kinderen in de
leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Tijdens het festival
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kunnen kinderen naar diverse
theatervoorstellingen en optredens kijken en zijn
er verschillende workshops in de categorieën:
Natuur & Techniek, Kunst & Cultuur, Muziek &
Theater en Sport & Bewegen.
Meer informatie:
http://www.kinderfestivalharen.nl/
Stichting de Boskamer / Kinderfestival Haren

kinderfestivalharen@gmail.com
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