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11 september 2020
Voorstelling
De groepen 4/5 hebben Johanneke op bezoek
gehad. Zij gaf een voorstelling met poppen over
geschiedenis, aansluitend bij het thema van de
kinderboekenweek. Zij deed
deze voorstelling in het
Nederlands én Engels!

Engelse dag
Op 25 september wordt op het IKC een Engelse
dag gehouden. Wat we precies gaan doen blijft
nog even een verrassing! Mocht u thuis nog
specifiek Engelse spullen hebben liggen die we
mogen lenen of u heeft een ander leuk “Engels
idee” dan bent u van harte welkom!

Stagiaires
Sanne (oud-leerling) gaat op donderdag (10X)
een snuffelstage lopen in groep 3b.
We hebben afscheid genomen van Sacha, de
stagiaire van groep 1/2c. Hij vervolgt zijn stage
in het speciaal onderwijs.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 15 september komt de
schoolfotograaf. U ontvangt een paar weken na
het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met
code waarmee u via internet de schoolfoto's van
uw kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het
verstandig om hier een foto van te maken, zodat
de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als
de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een
voordeel set van de individuele foto de
groepsfoto gratis!
Dit jaar fotograferen we met een originele oude
landkaart als achtergrond.
Een tip van de fotograaf: Gekleurde kleding (niet
te lichte kleuren) fotografeert hier prachtig op.
We maken per leerling twee foto’s.
Uiteraard zal één van de foto’s ook een mooie
close-up foto zijn.
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar.
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Decembermaand
Tijdens een overleg tussen de voorzitter van de
OV (Mirjam), de voorzitter van de Sintgroep
(Monique) en Henriette is gesproken over een
overkoepelende structuur voor alle
decemberactiviteiten. Uit het overleg is een plan
gekomen waarbij alle activiteiten soepel in elkaar
over zullen lopen.
Er zijn binnen het plan verschillende groepen die
actief zijn in december. Iedere groep heeft een
vertegenwoordiger in de OV en dat maakt het
handig om vanuit de OV het overzicht te houden.
Welke groepen zijn er:
a- De Sintgroep (organisatie feest)
b- IKC team (activiteiten in de groepen)
c- Kerstgroep OV (Kerstplan)
d- IKC team (uitvoering Kerstplan en act. groepen)
e- De cateringgroep OV (overkoepelend)
Het enthousiasme voor de decembermaand is
groot. Samen gaan we er een sfeervol feest van
maken. Hierbij hebben we hulp nodig.
De Sintgroep (a) zou graag uitbreiding willen
hebben met 4/5 mensen. Dit is een hele gezellige
groep die zeker een maand of drie regelmatig bij
elkaar komt. Natuurlijk is er veel te doen op de
dag zelf, maar de afsluitende evaluatie is altijd
heel erg gezellig!

Aanmelden bij de Sintgroep kan bij:
j.vroon@stichtingbaasis.nl
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Kom bij de kerstgroep
Hallo ouders,
We hopen natuurlijk dat corona geen roet in het
eten gooit, maar we gaan er voor: De OV wil
komende kerst groot uitpakken en IKC De
Westerburcht in een super gezellige kerstsfeer
brengen. Hiervoor willen we jullie vragen om te
helpen. Wie wil met ons meedenken en meedoen
zodat de kinderen straks met open mond van
verwondering de school binnenkomen en met
prachtige knutsels en verhalen de school weer
verlaten? Wie doet mee met het opzetten van de
boom, knutselen en bakken, muziek maken en
liedjes zingen, kerstverhalen lezen enzovoort,
enzovoort? We verdelen natuurlijk de taken, dus
er zit vast voor iedereen wat bij! Aanmelden kan
bij Mirjam de Weerdt via mgdejong@home.nl of
06 34584002.
Hartelijke groeten van de OV: Annemieke,
Anouk, Marieke, Nathalie, Nina, Bastiaan, Erwin,
Frank, Marcel, Erzsi en Mirjam.

Sportdag
De kinderen van groep 1/2 hebben genoten van
de activiteiten van de Sport- en Spelbus
Tynaarlo.
De kinderen van groep 3 t/m 5 kregen tijdens
hun sportfestijn geweldige begeleiding van de
kinderen uit groep 8.
Daarna kwamen de kinderen van groep 6 en 7 en
gingen zij, samen met de kinderen van groep 8,
van start.
De regen mocht de pret niet drukken en het was
een zeer sportieve en geslaagde dag die we
volgend jaar zeker zullen herhalen!
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BSO KDV BSO KDV BSO KDV BSO KDV BSO
De BSO activiteiten voor week 38 zijn
meegezonden met het Infobulletin. Het thema
natuur spreekt de kinderen erg aan. De
activiteiten zijn een groot succes! De komende
week worden nog meer activiteiten aangeboden.
Veel plezier alvast!
Er werden grote dozen binnengebracht voor het
KDV. Spannend hoor! Er kwamen fietsen uit en
hele mooie loopkarren. Er zaten ook spelletjes en
materialen in voor de BSO. De peuters en
kleuters weten wel raad met de nieuwe
voertuigen. Gelukkig kunnen ze goed sturen en
lopen de andere kinderen en de teamleden geen
gevaar!
ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN
Sportpret
Op www.tynaarlo.nl/sportpret zijn activiteiten te
vinden. Theater, musical, tafeltennis, Judo,
Hockey, Freerunning, Naailes en volleybal staan
op het programma. Vaak gratis en soms voor een
klein bedrag kun je lekker bezig zijn!
Natuurclub
Op 30 september gaat de natuurclub weer van
start. De natuurclub wordt verzorgd door
stichting Trias en vrijwilligers van het IVN
(instituut voor natuureducatie). Kinderen in de
leeftijd van 6-8 jaar kunnen samen met
vrijwilligers van het IVN alles leren over de
natuur in het najaar. Op zoek naar de herfst, hoe
doen dieren dat, overleven in de natuur? Welke
vogels zijn er in het najaar? De natuurclub is vier
keer op woensdagmiddag met uitzondering van
de herfstvakantie,. Nieuwsgierig? Vraag de folder
en het inschrijfformulier aan
bij: r.geertsma@tynaarlo.nl
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