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Agenda
24 mrt
25 mrt
2 apr
5 apr
13 apr
19 apr

OV
MR/OC
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
GMR
MR/OC

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht
Gymlessen aankomende week
I.v.m. de verkiezingen is sporthal Groote Veen
volgende week niet beschikbaar. Maar…, niet
getreurd, de groepen 3 t/m 8 gaan tennissen op
de banen van TC De Marsch! Hiervoor wordt het
recente rooster aangehouden en de groep 3 t/m
5 gaan gewoon met de bus.
Wel willen wij u vragen om de kinderen hun
sportieve kleding thuis alvast aan te laten
trekken, we kunnen geen gebruik maken van de
kleedkamers.
Op de tennisbaan mogen alleen sneakers of
hardloopschoenen gebruikt worden.
(noppenschoenen zijn niet toegestaan).
Er mag een eigen racket meegenomen worden.
Veel plezier alvast!
Traktaties
Volgende week zijn de eerste kinderen voor de
tweede keer jarig in de coronatijd. We willen de
kinderen vanaf 15 maart in de gelegenheid
stellen om te trakteren op voorverpakte
traktaties uit de winkel. Helaas is er even geen
ruimte voor eigen baksels.
Trakteren is dus niet verplicht, maar het mag
wel, mits de traktatie voorverpakt is.
Rapport
Op 9 april krijgt uw kind het rapport mee naar
huis. De leerkrachten hebben recent alle ouders
gesproken. Mocht er aanleiding zijn voor een
extra gesprek dan ontvangt u hiervoor een
uitnodiging. Uiteraard kunt u desgewenst zelf ook
een afspraak maken.

12 maart 2021
Aanmelden noodopvang BSO en VSO
Helaas mag de BSO nog niet weer regulier open.
We vragen u om uw aanvraag voor de periode
t/m 30 maart voor de BSO en VSO
noodopvang z.s.m. door te geven. Dit kan tot
uiterlijk een dag van tevoren voor 14.00
uur. Indien u iedere week dezelfde dagen aan wil
melden voor de noodopvang, dan kunnen wij dit
eventueel doorroosteren wanneer de noodopvang
vanaf 31 maarte nieuw wordt verlengd. U kunt
dit aangeven in uw mailtje. Velen van u hebben
dit inmiddels al gedaan. Het is erg belangrijk
voor ons om tijdig de data te ontvangen, zodat
we een strakke personele planning kunnen
maken. We willen de pedagogisch medewerkers
namelijk ook graag zoveel mogelijk
ondersteuning laten bieden tijdens schooltijd.
De kinderen van de BSO kunnen ’s middags tot
16.30 uur worden opgehaald bij de ingang aan de
Vermeerweg. Vanaf 16.30 uur bij de ingang aan
de Jan Steenweg. De kinderen van de Draken
kunnen de gehele BSO middag bij de Jan
Steenweg worden opgehaald.
Dewi en Henriëtte houden de aanmeldingen bij.
Het is het zeer belangrijk dat u de aanvragen
naar beide mailadressen mailt, zodat u vlot een
antwoord kunt ontvangen.
d.schroor@stichtingbaasis.nl en
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Ouderportaal
Kids First heeft inmiddels een ouderportaal voor
u geopend. Hierover heeft u bericht ontvangen.
Wij willen u vragen deze nog niet te gebruiken
m.b.t. ruildagen en afmelden. Dit zal nog steeds
gaan zoals hierboven beschreven. Zodra de BSO
regulier open gaat, is het wel de bedoeling dat u
dit registreert in het ouderportaal.
Honden op het plein
We hebben een paar klachten binnengekregen
van ouders waarvan de kinderen best wel bang
zijn voor loslopende honden op het plein.
Eigenlijk horen honden natuurlijk helemaal niet
op het plein, maar zeker niet los. We hopen dat u
hier rekening mee wilt houden. Hartelijk dank
alvast!
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Ouders van de onderbouw
Het is rond 14.00 uur best wel druk bij het hek.
De ouders van de groepen 1 en 2 mogen daarom
ook voor de fietsenstalling en langs de rand van
het plein voor de tribune staan. Het is dan vast
beter mogelijk om de 1,5 meter afstand te
bewaren.
Ouders aan de Vermeerweg
Een aantal ouders maken zich zorgen over de
drukte rond 14.00 uur bij de fietsenstalling aan
de Vermeerweg. Zij verzoeken een ieder om
vooral de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
Hartelijk dank alvast!

IPC
De nieuwe thema’s/units zijn gestart.
Groep 1/2: Ik kom je helpen
Groep 3/4/5: Hoe gaat het met jou?
Groep 6/7/8: Weer en klimaat
In de groepen
Groepen 1/2
Het thema “Ik kom je helpen” begon precies op
tijd! Arme juf! Gelukkig konden de kinderen snel
helpen en was juf snel weer beter!
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De kinderen hebben deze week ontdekt wat er zo
al in een EHBO koffer zit. Op het leerplein is een
hoek ingericht met o.a. een wachtkamer en
allemaal EHBO spullen waar de kinderen mee
kunnen experimenteren.
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Groepen 6, 7 en 8
Dinsdag 9 maart werd het IPC thema van de
bovenbouw afgetrapt met een heel leuk spel
buiten op het schoolplein. In meerdere hoepels
lagen vragen m.b.t. het weer en klimaat. Ieder
goed gekozen antwoord leverde een letter op
waar de kinderen uiteindelijk een woord van
konden maken.

Groepen 3, 4 en 5
De groepen 4/5 zijn deze week begonnen met
een nieuw IPC thema: Hoe gaat het met jou? De
opening was tijdens de gymles, de kinderen
deden een fitnesscircuit. Aankomende weken
werken we verder met het thema en staan de
vakgebieden natuur, geschiedenis,
bewegingsonderwijs en internationalisering
centraal. De kinderen zijn al erg enthousiast
begonnen!
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KDV
Afgelopen week zijn we gestart met het VVE
programma Uk&Puk. Het thema van de komende
weken is ‘Hatsjoe'. Hoofdpersonage ‘Puk’ werd
deze week geïntroduceerd bij de kinderen. Hij
werd met open armen ontvangen. Helaas was
Puk deze week verkouden. Hij moest niezen en
hoesten. We hebben met de kinderen gesproken
over wat niezen en hoesten is. De kinderen
hebben vervolgens Puk geleerd hoe hij moet
niezen en hoesten en hoe hij zijn neus moet
snuiten. Waar moet hij zijn vieze zakdoek laten,
enz.
De woorden die de komende periode centraal
staan, zijn 'helpen’, 'verkouden', 'hoesten',
‘niezen’, 'ziek', ‘de neus’, 'snuiten', ‘de zakdoek’,
'het kusje’ en ‘weggooien'.
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Schoolfruit
Afgelopen week genoten we van komkommer,
sinaasappel en appel. Volgende week dinsdag,
woensdag en donderdag gaan we weer smullen
van sinaasappel, appel en meloen! De kinderen
hoeven op dinsdag, woensdag en donderdag
geen fruit mee naar school!

Thuiswerken bij quarantaine
Wanneer een kind of groep in quarantaine moet,
dan wordt uiterlijk de tweede dag het
thuiswerken opgestart. Dit betekent in de
praktijk dat er een thuiswerkpakket wordt
geboden en/of er wordt digitaal ingelogd. Voor
kinderen waarvan bekend is dat zij niet
beschikken over een eigen laptop kan een
leenlaptop van school worden geregeld. Hiervoor
ondertekenen ouders een verklaring zodat er
geen misverstanden ontstaan over eventueel
verlies of schade.
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Gevonden voorwerpen
We hebben inmiddels een enorme hoeveelheid
gevonden voorwerpen. Tot onze verbazing zitten
er ook een flink aantal jassen bij.
Volgende week dinsdag en donderdag worden de
gevonden voorwerpen uitgestald op het grote
plein tussen 13.45 en 14.15 uur. Op vrijdag 19
maart leveren we het in bij een goed doel.
Vanaf 22 maart staat er dagelijks weer een mand
bij de ingang aan de Vermeerweg.
Oproep OC lid
We hebben vanuit de kinderopvang sinds ruim
een jaar een oudercommissie. We zijn begonnen
met vier leden. Inmiddels heeft één ouder de OC
verlaten en zijn wij op zoek naar een of meerdere
nieuwe leden. Heeft u kinderen bij de
kinderopvang van IKC de Westerburcht zitten en
vindt u het leuk om actief mee te denken? Dan
willen wij u vragen dit kenbaar te maken bij Dewi
middels d.schroor@stichtingbaasis.nl.
OC vergadering 8 maart
Tijdens de vergadering is het volgende
besproken:
- De persconferentie: de BSO mag helaas
nog niet weer open
- Ervaringen: duidelijke communicatie en de
antwoorden op mails komen snel
- Op het KDV was het weer even wennen,
maar het ging goed
- Complimenten voor de soepele
heropening!
- Uk&Puk: m.i.v. deze week wordt een start
gemaakt met dit leuke en leerzame
programma
- De contracturen en de gevolgen voor de
tegemoetkoming (nemen we mee naar
Kids First)
- De OC leden stellen zich voor op de MR
vergadering van 25 maart
Facebook
Er zijn weer een aantal ouders bijgekomen die
ons volgen op Facebook en daar zijn wij blij mee!
Like ons op IKC De Westerburcht!
Nieuws uit groep 6a
Juf Tineke van het ICO(cultuur Tynaarlo) gaf een
les body percussionist, bewegen en rappen. We
gingen naar boven in een leeg lokaal. We gingen
eerst in een kring zitten. Eerst moesten we
geluiden maken met ons lichaam. En toen
moesten we eigen bewegingen bedenken in een
tweetal. En toen gingen we onze eigen rap
maken.
Sumera en Isa 6a

ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN
IKC Westerburcht got talent
Van 1 t/m 26 maart organiseert de BSO, ‘IKC
Westerburcht got talent'. Heb je een talent? Laat
het aan iedereen zien. Alle kinderen die een hobby
of talent hebben die ze met ons willen delen,
mogen hier een filmpje van maken en naar de BSO
appen. Op de noodopvang zullen we met de
aanwezige kinderen die dit ook leuk vinden,
oefenen. Tevens zullen we tijdens de noodopvang
instrumenten maken, dansenpasjes oefenen enz.
Alle kinderen mogen meedoen!
Alle kinderen van IKC De Westerburcht mogen
meedoen! Niet alle kinderen gaan naar de BSO
noodopvang, maar we willen wel alle kinderen de
kans geven om mee te doen!
Je mag je ouders of iemand anders vragen je
talent te filmen en te sturen via de app naar het
mobiele nummer (06-30416951) van de BSO. Een
plaatselijke vakjury zal deze inzendingen na 26
maart beoordelen en de top drie mag een leuke
prijs in ontvangst nemen. De juryleden worden
binnenkort aan u voorgesteld via Facebook. We
zullen de winnaars t.z.t. bekend maken in het
Infobulletin en op Facebook.
Plezier voor alle kinderen van de BSO
Volgende week dinsdag- en donderdagmiddag
kunnen alle kinderen van de BSO tussen 14.30
en 15.00 uur een activiteit ophalen op het plein
aan de Jan Steenweg om thuis na schooltijd te
doen. Dinsdag kunnen de kinderen van de BSO
een tasje met creatieve materialen ophalen met
een instructie erbij, zodat de kinderen thuis
lekker kunnen knutselen. Op donderdag kunnen
de kinderen materialen ophalen waarmee ze
thuis een proefje kunnen doen aan de hand van
een stappenplan.

