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Agenda
3 juli

Zomervakantie t/m 14 augustus

17 aug
18 aug

Margedag; kinderen vrij!
1e schooldag schooljaar 20-21
Start Gouden Kanjerweken

We hebben deze laatste schoolweek afgesloten
met o.a. het afscheid van groep 8 en een interne
verhuizing (waarbij we het eventjes niet zo erg
vonden dat de temperaturen deze week iets lager
waren dan die van vorige week). Hiermee sluiten
we ook dit bijzondere schooljaar af. Eentje waar
we met gemengde gevoelens op terugkijken. We
zijn vooral trots op de enorme inzet van alle
kinderen, ouders en teamleden om er ondanks de
bijzondere omstandigheden wat van te maken.
Wat hebben we veel geleerd! Laten we hopen dat
volgend jaar alle leuke activiteiten die we dit jaar
hebben moeten annuleren of aanpassen, volgend
schooljaar gewoon door kunnen gaan. De
planning hiervoor is rond, het streven is om alle
gezinnen de eerste schooldag onze jaarkalender
te kunnen aanbieden. Verderop in dit infobulletin
ziet u in ieder geval alvast een overzicht van de
vakanties en andere vrije dagen. We gaan nu
eerst genieten van een welverdiende
zomervakantie. Ook de kinderen die deze weken
gebruik van de BSO gaan maken, gaan “op
vakantie”, zie hiervoor het bericht verderop in dit
infobulletin. Waar deze vakantie iedereen ook
brengt, blijf gezond en geniet!

Namens het hele team een hele fijne
zomervakantie toegewenst!

3 juli 2020
Bereikbaarheid in de zomervakantie.
In de vakantie is de BSO vanzelfsprekend
telefonisch bereikbaar. U kunt ook contact
opnemen met Dewi Schroor via
d.schroor@stichtingbaasis.nl.
Bij algemene dringende zaken die echt niet
kunnen wachten tot na de vakantie kunt u
contact opnemen met Henriette via
h.baarveld@stichtingbaasis.nl of telefonisch via
06-30189449.

Vrije dagen schooljaar 2020-2021

17 augustus
9 oktober
12 t/m 16 oktober
21 dec. t/m 1 jan.
19 februari
22 t/m 26 feb.
2 april
5 april
27 april
3 t/m 14 mei
24 mei
12 juli t/m 20 aug.

Margedag 1
Margedag 2
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Margedag 3
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Gym schooljaar 2020-2021
Alle gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 zijn op
maandag en woensdag in sporthal Groote Veen.
De groepen 3 en 4/5 gaan met de bus, 6 t/m 8
gaan op de fiets. De lessen worden gegeven door
onze vakleerkrachten gym, Eddie Doesburg en
Aukelien Hoogstra, waarbij Aukelien i.v.m.
zwangerschapsverlof van september t/m
december zal worden vervangen door Arno
Nijenbanning.
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Commissie Andere Tijden
Als commissie ‘andere schooltijden’ hebben we in
juni online vergaderd over de evaluatie van de
ingevoerde ‘andere’ schooltijden. Door de
coronacrisis is het nog niet gelukt een evaluatie
op te starten, zoals we u vorig jaar hebben
beloofd.
De bedoeling is om volgend schooljaar
(waarschijnlijk in september) een evaluatie te
houden, waarbij medewerkers, leerlingen en
ouders zullen worden bevraagd. U hoort dus van
ons!
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9 juli: sportinstuif
Op 9 juli kunnen kinderen vanaf 6 jaar van 10.00
tot 11.30 uur naar de sportinstuif buiten bij het
Groote Veen (Vooraf aanmelden via
www.tynaarlo.nl/sportpret)
10 augustus: sportinstuif
Op 10 augustus kunnen kinderen vanaf 6 jaar
van 10.00 tot 11.30 uur naar de sportinstuif bij
Ons Dorpshuis aan de Bähler Boermalaan.
(Vooraf aanmelden via
www.tynaarlo.nl/sportpret)
Keet in de Zomer

BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
BSO activiteiten in de zomervakantie.
Aangezien veel mensen deze vakantie niet op
vakantie gaan naar het buitenland, halen we het
buitenland naar ons! Elke week hebben we een
bepaald thema in combinatie met verschillende
landen.
De volgende landen staan centraal in de
zomervakantie:
-

Frankrijk
Spanje
Italië
Griekenland
Engeland
Nederland

De betreffende activiteiten die we tijdens het
thema behandelen komen rond de school te
hangen. Gaan jullie mee op reis?

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN
Sportpret gemeente Tynaarlo
8 juli: kompas tocht
Op 8 juli wordt voor kinderen vanaf 8 jaar van
13.00 tot 14.30 uur een kompastocht gehouden
in de Onlanden. (Vooraf aanmelden via
www.tynaarlo.nl/sportpret De start is aan de
Terborchsingel 41.

Deze zomer wordt iets extra’s georganiseerd,
namelijk ‘Keet in de Zomer’. ‘Keet in de Zomer’ is
een initiatief van de cultuur- en
buurtsportcoaches, Jongerenwerk en
#JongTynaarlo. De Cultuur(Zomer)Keet zal elke
twee weken in één van de kernen staan,
startende met Zuidlaren. Van 4 t/m 13 augustus
staat de Keet bij Ons Dorpshuis aan de Bähler
Boermalaan. Op 4 augustus van 13.30 – 15.00
uur vindt de opening plaats.
Houd de gemeentepagina in de krant en
Facebook Gemeente Tynaarlo en Sport
Tynaarlo in de gaten voor nog meer leuke
activiteiten die daar gaan plaatsvinden.
Daarnaast worden jongeren opgeroepen om
hierin mee te denken en zelf activiteiten te
organiseren.
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Ros Theater en Musicalschool
Geachte ouders/verzorgers en kinderen van
basisschool De Westerburcht,
Houdt uw kind van toneelspelen, verhalen,
dansen en zingen? Maar is het lastig om uw kind
te halen of te brengen naar een cursus? Dan kunt
u uw kind opgeven voor de musicalcursus van de
Ros Theater en Musical school Drenthe, locatie
De Westerburcht.
Op dinsdag 18 augustus starten wij, onder
voorbehoud van Corona, weer met de met een
musicalcursus voor kinderen van 7- 12 jaar in het
speellokaal van de Westerburcht. De lessen zijn
op dinsdagmiddagen van 14.45u tot 16.15u en
worden gegeven door Lisanne Eshuis. De lessen
lopen door tot half juni.
Waarom geven wij les in de speellokalen van de
basisscholen? Wij vinden het belangrijk dat alle
kinderen een kans krijgen om te ontdekken of ze
theater leuk vinden om te doen. Zodat ze kunnen
ontdekken of ze hiervoor talent hebben.
Daarom komen wij naar de scholen toe. En de
scholen vinden het fijn dat wij komen. Het laat
zien dat ze cultuur belangrijk vinden.
Bovendien hoeven de ouders de kinderen niet
meer speciaal te halen en te brengen. Want de
kinderen kunnen op school in hun vertrouwde
omgeving met theater bezig. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen zich persoonlijk
ontwikkelen en dat ze theatervaardigheden
leren. Elk seizoen sluiten we af met een
eindvoorstelling waaraan alle kinderen meedoen.
Deze voorstelling wordt gespeeld in theaterzaal
De Schalm in Podium Zuidhaege in Assen.
We geven elke week les, behalve in de
schoolvakanties. Aan de lessen mogen ook
kinderen uit andere scholen in de omgeving
meedoen. Het lesgeld is €23,75 per maand. Zie
voor de voorwaarden onze site
www.rostheater.nl
Is het cursusgeld een probleem? De Ros Theateren Musicalschool doet ook mee met het
Jeugdcultuurfonds van Drenthe. Ouders voor wie
de cursusgelden moeilijk op te brengen zijn,
kunnen een aanvraag voor een financiële
bijdrage bij dit fonds indienen, zodat hun kind
ook mee kan doen. Het hele cursusbedrag wordt
dan vergoed.

Zomeractie van de bibliotheek
Kriebelbeestjes
Van 4 juli tot en met 16 augustus staan de
bibliotheken in het teken van De Zes
Zomerkriebels.

-3-

Dit is een online activiteiten- en
informatieprogramma in samenwerking met
ROEG!jr. Elke week van de zomervakantie staat
er 1 kriebelbeestje dat dicht bij ons in de buurt
leeft, centraal. In totaal komen zo de zes
zomerkriebels aan bod: het lieveheersbeestje, de
teek, de mier de worm, de mug en de wesp.
Over elk dier wordt een leuke informatieve vlog
gemaakt door een deskundige, waarbij het
betreffende diertje wordt geïntroduceerd vanuit
een bibliotheekboek. Op de website zijn er naast
de filmpjes, elke week doe- en ontdekopdrachten
over de dieren te vinden die gemaakt zijn door
het IVN.
Cadeautje voor jonge vakantieleners 6-12 jr
Om het lezen en de gang naar de bibliotheek in
de zomervakantie te stimuleren, krijgt elk kind
van 6 t/m 12 jaar dat in deze periode een boek/
boeken/tijdschriften komt lenen in de bibliotheek
in Eelde een leuke verrassing. Kinderen kunnen
op vertoon van hun geleende boek(en) met
uitleenbon aan de balie een cadeautje in
ontvangst nemen.

