2020-2021 Infobulletin 3
Agenda
1 sep
3 sep
9 sep
14 sep
15 sep
15 sep
16 sep
21 sep
23 sep
25 sep
30 sep

Infoavond gr. 1/2, 6
Infoavond gr. 7
Sportdag gr. 1 t/m 8
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
GMR
Teamavond IKC team
OV
MR/OC
Engelse dag
Start Kinderboekenweek

IPC
Afgelopen maandag heeft het team tijdens de
teamtraining International Primary Curriculum
(IPC) een start gemaakt met de voorbereidingen
voor het proeftraject van IPC. Na een presentatie
door Christy Tanghe over de opbouw van de
gekozen units/thema’s gingen de leerkrachten in
de groepen aan de slag met de uitwerking. Het
centrale doel en de onderliggende doelen zijn per
unit vastgesteld en de onderwerpen zijn gekozen.
Daarna hebben de verschillende groepen zich
gebogen over de verdere uitwerking. Door de
training is het enthousiasme zeker toegenomen.
De groepen 1/2 hebben gekozen voor “Welkom in
het poppentheater”.
De groepen 3/4/5 hebben gekozen voor
“Speelgoed”.
De groepen 6/7/8 hebben gekozen voor
“Nederland Waterland”.
Wanneer u nieuwsgierig bent naar IPC, dan kunt
u interessante informatie vinden op www.ipcnederland.nl

28 augustus 2020
Parkeren rond de school
Het (auto)verkeer rond de school blijft een
probleem. Wij vinden het ook te betreuren dat de
gewenste Kiss en Ride zone uit ons ontwerpplan
niet is overgenomen door de gemeente. De
verkeerscommissie en de school hebben het
probleem uiteraard onder de aandacht gebracht,
maar dit heeft tot nu toe helaas niet geleid tot
een oplossing.
Omdat de buurtbewoners aangeven aan dat zij
veel hinder ondervinden van de parkeeroverlast
bij hun woningen, er wordt zelfs voor hun inritten
geparkeerd, hierbij het dringende verzoek om
hier rekening mee te houden.
Er is voldoende ruimte op de parkeerplaats bij de
school. Het is bekend dat het bij het halen en
brengen erg druk is op de parkeerplaats en dat
de in-/uitrit dagelijks geblokkeerd raakt. Ook het
feit dat tussen de auto’s door gefietst en gelopen
wordt maakt een goed overzicht moeilijk.
Misschien is het mogelijk dat men iets meer tijd
neemt en bij het verlaten van de parkeerplaats
even wacht tot de ergste drukte voorbij is.
Hartelijk dank alvast!
Fietsenstalling Vermeerweg
De lang verwachte fietsenstalling aan de
Vermeerweg te realiseren is reeds enige tijd in
opdracht gegeven. We wachten ongeduldig op de
uitvoering. Zeker nu de wind weer meer een rol
gaat spelen. Wanneer de fietsenstalling klaar is
kunnen de wachtende ouders plaats nemen op
het trottoir. Dit zal de druk op de parkeerplaats
naar verwachting ook enigszins verminderen. We
hopen dat er zeer spoedig een begin wordt
gemaakt met de werkzaamheden!
Oproep Verkeerscommissie
Dit jaar zijn er minimaal twee nieuwe ouders
nodig voor de voortzetting van de
Verkeerscommissie. De taken van de commissie
houdt o.a. het volgende in:
- het organiseren en coördineren van de
fietscontrole in het najaar
- het organiseren en coördineren van een
fietsvaardigheidsparcours voor de groepen ¾
- het samenstellen van verkeersactiviteiten voor
de gehele Westerburcht
- het onderhouden van contacten met de
gemeente over de verkeersveiligheid rondom
de Westerburcht.
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Al deze activiteiten worden in overleg met de
leerkracht van de Westerburcht gepland, die
namens het team het thema 'verkeer'
vertegenwoordigt.
We vergaderen maximaal 6 keer per jaar. Hier
komen dan bovenstaande punten aan de orde en
wat er verder ter tafel komt.
Als school zijn we in het bezit van het Drents
verkeersveiligheidslabel. Om dit label als school
te kunnen behouden, is het hebben van een
werkgroep een voorwaarde.
Dus... vindt u de verkeersveiligheid rondom De
Westerburcht belangrijk en wil je graag leuke
verkeersactiviteiten organiseren? Meld je dan aan
bij Breda Gerdes via b.gerdes@stichtingbaasis.nl
Infoavonden
De komende week staan de infoavonden voor de
groepen 1/2, 6 en 7 op de agenda.
I.v.m. de Corona maatregelen ziet er programma
er dit jaar iets anders uit dan gewoonlijk. De
ouders van de desbetreffende groepen ontvangen
hierover bericht via Klasbord of de mail.
Sportdag
Woensdag 9 september staat in het teken van
sport en spel. De kinderen van de groepen 1/2
kunnen naar de Spelbus en de kinderen van de
groepen 3 t/m 8 kunnen genieten van activiteiten
op locatie. Nadere informatie volgt via Klasbord
of de mail.
Stagiaires
Afgelopen week is Lisa (Snuffelstage) gestart in
groep 4/5c.
Rients (Pabo) start aanstaande maandag in groep
6b.
Corona
Alle bezoekers aan het gebouw, die niet bij de
vaste personele bezetting horen, vullen bij de
ingang een formulier in met o.a. hun
contactgegevens. Dit is nodig zodat de GGD bij
een voorkomende besmetting snel een
contactonderzoek kan doen.
Schoolspot
Via www.schoolspot.nl worden ouders in ge
gelegenheid gesteld om hard- en software te
kopen tegen gereduceerde ijzen.
BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
De activiteiten voor week 36 zijn meegezonden
met het Infobulletin.
We zijn gestart met thematisch werken. Het
thema voor de volgende week is bloemen. Naast
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de andere activiteiten zijn er dus vooral
activiteiten die te maken hebben met bloemen.
Het wordt een “bloemige” week!

