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Agenda
01
04
06
07
11
15

juli
juli
juli
juli
juli
juli

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

“Stevig staan, kleurrijk
denken!”

Robert terug
Vanaf maandag 4 juli zal Robert het team weer
komen versterken op het IKC. Na een uitstapje in
de transportwereld blijkt zijn hart toch veel meer
bij de kinderen te liggen. Wij zijn blij dat hij weer
terugkomt en heten hem van harte welkom!
Vervanging zwangerschapsverlof Aukelien
Mijn naam is Frank Edelenbos en ik kom voor een
half jaar Aukelien vervangen tijdens haar
zwangerschapsverlof. Ik ben geboren en getogen
in Groningen en heb mijn middelbare school ook
op het AOC Terra in Eelde mogen volgen. Voordat
ik mijn opleiding aan de ALO had afgerond was ik
actief in de Nederlandse basketbalwereld als
assistent coach van een trainingscentrum en als
coach heb ik meerdere jaren de jeugd van Donar
in de eredivisie gecoacht. Het aankomende half
jaar ga ik me volledig concentreren op mijn
werkzaamheden voor de gemeente Tynaarlo en
het geven van de gymlessen bij de Westerburcht.

Schoolreizen
Denkt u a.u.b. nog even aan het betalen van de
vrijwillige schoolreisbijdrage?

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.
Schoolfruit
Volgende week mag de fruitmand op de tafel in
de grote hal worden gevuld door:
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!
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GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
KDV
Afgelopen woensdag was het 'Modderdag'. De
kinderen hebben heerlijk gespeeld met zand en
water.

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
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
IKC ACTIVITEITEN, IKC ACTIVITEITEN

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”

Onderbouwgroepen
Ook in de onderbouw hebben we meegedaan aan
'Modderdag'. Het was prachtig weer dus de
kinderen konden volop genieten.
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Groep 4b
Bezoek van Michaël Kruiper
We hebben gastles gehad .
Van Michaël Kruiper .
Over godsdiensten.
We hebben veel geleert van de gastles.
En over de maaltijden en feestdagen.
We hebben ook matzes gegeten we vonden het
lekker.
En het was superleuk .nl@
Van Ilan en Willem.

BSO
Afgelopen maandag hebben de kinderen van
Schatkamer en Ridderzaal pannenkoekspiesjes
gemaakt.

Groep 5/6a
Gido uit groep 5/6a had de kleurwedstrijd
gewonnen van Airport Eelde! Als prijs mochten
we met de hele klas een speurtocht doen op het
vliegveld! Na de speurtocht mochten we ook nog
naar de brandweer op de landingsbaan.
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ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Jongerenwerk

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
Dinsdag hebben de kinderen van de Groene en
Blauwe Draken een zomerspeurtocht gedaan.

Op Ridderzaal hebben de kinderen afgelopen
dinsdag ‘Bingo’ gedaan.
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Keet in de zomer
De Cultuur Keet komt in de zomervakantie ook
naar Eelde-Paterswolde met een heel leuk
programma!
Meer informatie: www.sociaalteam.tynaarlo.nl
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