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Agenda
9 sep
14 sep
15 sep
15 sep
16 sep
21 sep
23 sep
25 sep
30 sep

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

4 september 2020
Infoavonden
De eerste informatieavonden zijn inmiddels
achter de rug. We zijn erg blij met de
complimenten m.b.t. IPC en de nieuwe methode
voor Engels. Hier zijn we zelf ook erg enthousiast
over!
N.a.v. gestelde vragen op de informatieavonden
volgt hieronder enige informatie:
- De contactmomenten die op de jaarplanner
staan worden in principe aangehouden. Cito
gegevens worden tijdens de gesprekken
meegenomen.
-Er gaan dit schooljaar gewoon leerling-rapporten
mee naar huis, de data vind u op de jaarplanner.
-Er is inmiddels een Covid-19 protocol voor het
basisonderwijs op onze website geplaatst.
Hieronder vind u onder het kopje “Corona” ook
relevante informatie.
Stagiaires
Rients (Pabo) is afgelopen week niet gestart in
groep 6b maar in groep 7.
Daphne (Pabo) start aanstaande maandag in
groep 1/2b. Zij is op maandag en dinsdag
aanwezig.

Leerlingenraad
De leerlingenraad voor dit jaar ziet er als volgt
uit: Matthijs 4/5a, Dean 4/5b, Nine 4/5c, Sanne
6a, Shalaika 6b, Britt 7a, Julia 8a en Emma 8b.
Karin begeleid de leerlingenraad bij de plannen
en procedures. Volgende week vrijdag heeft de
leerlingenraad een rondetafelgesprek met
Henriëtte. Wij wensen de leerlingenraad heel veel
succes en we hopen dat zij veel zullen bereiken
voor alle kinderen!
IPC
De voorbereidingen zijn in volle gang en we
verheugen ons op 21 september, want dan gaan
de groepen van start met hun eerste unit!
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 ontvangt u via
Klasbord of de mail.

Corona
Thuis blijven of naar school
Er komen regelmatig vragen van ouders of hun
kind(eren) met gezondheidsklachten wel of niet
naar school mogen. Het is bij twijfel verstandig
om contact op te nemen met de GGD of huisarts.
Zij hebben de expertise om eventuele risico’s in
te schatten in tegenstelling tot de teamleden van
het IKC.
Hieronder vindt u de algemene richtlijnen:
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool
geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school en de BSO mogen, behalve:
- als het kind ook koorts, benauwdheid of
andere COVID-19-klachten heeft;
- als het kind een huisgenoot is van een
patiënt met een bevestigde COVID-19;
- als een huisgenoot van het kind koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
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Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de
normale regels voor thuisblijven:
- bij
verkoudheidsklachten
of
andere
klachten
die passen
bij COVID-19
(neusverkoudheid,
loopneus,
niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts
vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling
verlies van reuk of smaak);
- als het kind een huisgenoot is van een
patiënt met een bevestigde COVID-19;
- als een huisgenoot van het kind koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
Testen
Bij milde klachten (verkoudheid, keelpijn, niezen,
hoesten, verhoging, plotseling verlies van reuk of
smaak) wordt een afspraak gemaakt voor een
test via 0800-1202. Houd het BSN nummer bij de
hand. Bel de huisarts bij ernstige klachten.
Wanneer een test is afgenomen blijft men thuis
tot de uitslag bekend is. Wanneer de uitslag
negatief is worden de basisregels gevolgd.
Wanneer de uitslag positief is bespreekt de GGD
welke maatregelen moeten worden genomen
door de besmette persoon en huisgenoten. De
GGD belt de mensen die naar voren komen uit
het contactonderzoek.
Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl en
www.ggddrenthe.nl
Wat doet het IKC bij een vastgestelde
besmetting van ouders/kinderen/
medewerkers
We doen uiteraard ons best om het virus buiten
de deur te houden. Mocht er toch een besmetting
optreden, dan wordt het IKC door de GGD
meegenomen in het contactonderzoek en de
daaruit volgende maatregelen. M.b.t. de
communicatie volgen wij daarna het advies van
de GGD op.
Luizencontroles
In verband met de protocollen worden er
momenteel geen luizencontroles op school
gedaan. Mogen we u vragen om dit thuis
regelmatig te controleren en indien deze
kriebelbeestjes aangetroffen zijn, de leerkracht
hierover te informeren? In dat geval zal er,
uiteraard met inachtneming van de privacy, een
bericht op Klasbord geplaatst worden zodat
andere ouders extra alert zijn.
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

-2-

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.
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
Schoolfruit
De Westerburcht is aangemeld voor Schoolfruit.
Als we ingeloot worden dan ontvangen we
gedurende een periode gratis fruit. De kinderen
kunnen enkele dagen per week lekker genieten
van de verschillende smaken en hoeven op die
dagen geen fruit mee van huis. We houden u op
de hoogte!
Schoolspot
Via www.schoolspot.nl worden ouders in ge
gelegenheid gesteld om hard- en software te
kopen tegen gereduceerde prijzen.
Inval
Op dit moment blijkt dat het erg moeilijk is om
zieke leerkrachten en leerkrachten die een
Covidtest moeten ondergaan te vervangen.
Het duur inmiddels enkele dagen voordat een
afspraak voor een Covidtest gemaakt kan worden
en het duurt enkele dagen voor de uitslag binnen
is. Wij vinden dit uiteraard heel erg vervelend en
we hopen dat de testcapaciteit op korte termijn
wordt opgehoogd!
Wanneer er vervanging geregeld moet worden
dan worden de volgende acties ingezet:
- er wordt gekeken of er een (duo)
leerkracht extra wil/kan werken
- er wordt een aanvraag gedaan bij de
flexpool met invalkrachten
Op het moment dat er geen vervanging mogelijk
is dan worden de ouders geïnformeerd en
gevraagd of hun kind thuis kan blijven.
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Wanneer er gedurende enkele dagen geen
vervanging mogelijk is voor een bepaalde groep
worden, na de eerste dag waarop de kinderen
thuis blijven, de ouders van een volgende groep
geïnformeerd en gevraagd om hun kind thuis te
houden. De leerkracht van deze groep vervangt
dan de afwezige leerkracht, zodat de “pijn” wordt
verdeeld.
Wanneer een leerkracht langer afwezig is en in
staat is om te werken wordt het thuiswerken
opgestart. In dat geval ontvangen de ouders
hierover uiteraard bericht.
We hopen natuurlijk dat we gezond blijven en dat
het naar huis sturen van kinderen bij voorkeur
niet nodig zal zijn!
BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
De activiteiten voor week 37 zijn meegezonden
met het Infobulletin.
ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN
Op www.tynaarlo.nl/sportpret zijn de activiteiten
tot 9 oktober 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!

De Zes Zomerkriebels: doe de quiz
In de afgelopen weken heb je via de bibliotheek en
ROEG! Junior kennis kunnen maken met de zes
zomerkriebels, zoals het lieveheersbeestje, de
worm en de mier.
In een paar leuke filmpjes kon je zien dat deze
kriebelbeestjes best een interessant leven hebben.
En dat vaak gewoon in jouw achtertuin. Heb jij
deze zomer de diertjes in de tuin gezien? Wat weet
jij erover? Test het met de quiz! Doe 'm alleen of
samen met de hele klas op het digibord:
https://www.roeg.tv/roeg-junior-nieuws/quizhoe-goed-ken-jij-de-zes-zomerkriebels/
Wil je de filmpjes nog eens bekijken? Of heb je het
gemist? Op https://www.roeg.tv/roeg-juniornieuws/op-safari-in-je-tuin-met-de-zeszomerkriebels/ vind je alle filmpjes en weetjes

-3-

over de kriebelbeestjes en ander nieuws over de
natuur in Drenthe.
Win jij dit mooie t-shirt?
Om de zomeractie af te sluiten, geven we een
aantal mooie t-shirts weg. Wil je er eentje
winnen? Laat ons dan weten wat jouw favoriete
Zomerkriebel is en waarom.
Stuur je antwoord vóór
actie@biblionetdrenthe.nl
En vermeld hierbij:
• je voornaam
• je leeftijd
• je kledingmaat
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naar

Uit de leukste antwoorden
kiezen wij de winnaars. Je
krijgt
zo
snel
mogelijk
bericht.
De Zes Zomerkriebels is een initiatief van de
Biblionet Drenthe en ROEG!

