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Agenda
14 dec
19 dec
23 dec
27 dec
6 jan
11 jan
17 jan
22 jan
22 jan

Oud papier (gr.7b)
Kerstdiner (17.00-18.30)
Kerstvakantie (t/m 3 jan)
KDV/BSO gesloten
Start Zilveren Kanjerweken
Oud papier (gr.6a)
Voorstelling gr. 3 en 4
Voorleesontbijt gr. 1 en 2
Start Nationale Voorleesdagen

Sinterklaas
Wat hebben we genoten van het fantastische
Sinterklaasfeest! De Sint kwam aan met één Piet
en dacht dat het gebouw nog niet af was!
Gelukkig kwamen de andere Pieten ook snel, ze
hadden eerst klusmaterialen gekocht om het
gebouw af te maken. Dat was gelukkig niet meer
nodig! We kregen daarna een prachtige
Picknicktafel en knikkertegels. Daar zijn we heel
blij mee! De nieuwe leerkrachten werden nog
even in het zonnetje gezet en daarna ging de
Sint met zijn Pieten naar binnen.
In de groepen werd gezongen en er werden
cadeautjes uitgedeeld. Bij het KDV kwam ook
nog even een heel lief Pietje langs. Sommige
dappere peuters durfden zelfs met Piet op de
foto! De BSO werd ook niet vergeten. Zij
ontvingen o.a. mooie cadeaus waarmee de
kinderen zich kunnen vermaken in hun groep.

6 december 2019
Het was een heerlijke, ontspannen dag en we
danken de Sint en de Pieten heel hartelijk voor
hun bezoek! De Sinterklaascommissie heeft ons
een prachtige dan bezorgd! Heel erg bedankt!

Fietscontrole groep 5 t/m 8
Op vrijdagochtend 15 november was er weer de
jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 5 tot en
met 8. Vele fietsen gingen door de keuring. Er
werd onder meer gelet op: goede verlichting,
goede remmen, een functionerende bel,
vastzittende handvatten en profiel op de banden.
De meeste kinderen vonden het erg stoer om
even de remmen uit te testen en even lekker te
slippen met hun fiets.
We kunnen mededelen dat 88 % van de
gekeurde fietsen prima in orde waren. Dat is een
mooi resultaat!
We willen de ouders, die kwamen helpen deze
ochtend, hartelijk bedanken voor hun hulp. Ook
bedanken wij de leerkrachten, die zorgden voor
de innerlijke mens.
We kunnen terugkijken op een geslaagde
fietscontrole!
Namens de werkgroep Verkeer, Francisca
(verkeersouder)
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Schoolfruit
Volgende week kunnen we genieten van:
waspeen, navelsinaasappel 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.
Pietengym met meester Eddie
Dinsdag 26 november kregen de kinderen van de
schatkamer en draken een grote verrassing. De
Pieten hadden in het speellokaal een avonturen
pad klaargezet en gevraagd of meester Eddie dat
wel met onze BSO kinderen wilde doen. Klimmen
als een piet op de daken, springen op de
trampoline, een pakje gooien in de schoorsteen
en slingeren in de ringen van dak tot dak. Alle
kinderen waren allemaal Pieten. Aan het eind
bleek dat de Pieten stiekem hadden meegekeken
en zij waren zo trots dat elk kind een
pietendiploma kreeg uitgereikt door meester
Eddie. Dankjewel pieten en meester Eddie voor je
goede hulp!!

Infobulletin
Reacties op het infobulletin kunnen naar:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
ACTIVITEITEN ACTVITEITEN ACTIVITEITEN

BSO Uitstapje
Donderdag 12 december gaan de kinderen van de
groep Uitkijktoren naar het bos. Wij vertrekken
rond 14.30 uur vertrekken en zijn tussen 16.00
en 16.15 uur terug op de BSO. Kinderen die
meegaan moeten hun fiets en eventueel laarzen
meenemen. Wij hebben er al veel zin in!

