2020-2021 Infobulletin 30
Agenda
2 apr
5 apr
13 apr
19 apr
1-16 mei
13 mei
14 mei

Goede Vrijdag (kinderopvang geopend)
Tweede Paasdag (kinderopvang gesloten)
GMR
MR/OC
Meivakantie
Hemelvaartsdag (kinderopvang gesloten)
Gehele IKC gesloten

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht
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.
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 20 april 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 doorplannen wanneer de noodopvang
vanaf 20 april opnieuw 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.

26 maart 2021
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
Subsidies en extra ondersteuning
U heeft misschien gehoord over subsidies die kun
nen worden ingezet in het onderwijs vanwege de
vermeende achterstanden. Naar aanleiding van
de lockdown in maart, april, mei en juni 2020
heeft de Westerburcht subsidie aangevraagd en
gekregen. Hiermee hebben we o.a. de
ondersteuningsuren van onze
onderwijsassistenten Marjon en Carin kunnen
uitbreiden m.i.v. februari tot de zomervakantie.
Daarnaast worden onze pedagogisch
medewerkers ingezet, wanneer dit past binnen
hun uren.
Extra ondersteuning wordt individueel of in kleine
groepjes aangeboden. Het gaat hierbij om inzet
voor de kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben en voor kinderen die thuis geen
Nederlands spreken. De kinderen die thuis geen
Nederlands spreken krijgen wekelijks extra
ondersteuning van vaste PM-ers. Zij volgen een
programma wat gericht is op verbeteren en
vergroten van de woordenschat.
Op het moment dat in alle groepen de geplande
Citotoetsen zijn gemaakt en alle resultaten zijn
ingevoerd, wordt altijd op het niveau van de
leerling, de groep en de school gekeken of de
score op een onderdeel uitkomt op het verwachte
niveau. Er worden analyses gemaakt en de
leerkrachten bepalen samen met Karin de
eventuele interventies.
Onlangs is bekendgemaakt dat alle scholen opnieuw een bedrag zullen ontvangen, waarvan ver
plicht gebruik moet worden gemaakt. Deze
gelden zijn bedoeld om gericht in te zetten op
achterstanden op cognitief, sociaal-emotioneel of
executief gebied.
In april komt vanuit de overheid een keuzemenu
met wetenschappelijk onderbouwde aanpakken.
Het team maakt hieruit een keuze die wordt
voorgelegd aan de MR. Daarna wordt er een plan
gemaakt m.b.t. de uitvoering van de keuzes. Na
afloop moet de besteding worden verantwoord.
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De inzet van deze subsidie kan over tweeënhalf
jaar worden uitgesmeerd. Stichting Baasis
ondersteunt ons uiteraard bij het maken van een
goede keuze.
Schoolfruit
Afgelopen week genoten we van komkommer,
sinaasappel en appel. Volgende week dinsdag,
woensdag en donderdag gaan we weer smullen
van rettich, appel, sinaasappel! De kinderen
hoeven op dinsdag, woensdag en donderdag
geen fruit mee naar school!

Gevonden voorwerpen
Bij de ingang aan de Vermeerweg kunt u de
mand vinden met gevonden voorwerpen.
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.
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!
Pasen
Donderdag 1 april vieren we Pasen op school.
Het is in verband met de coronamaatregelen
helaas niet mogelijk om een paasontbijt voor
elkaar te maken. We willen daarom graag wat
extra aandacht aan de lunch besteden.
We zouden het leuk vinden als alle kinderen iets
extra’s in hun lunchtrommel meekrijgen.
Suggesties: gekookt ei, paasbroodje, paaseitjes.
Deze dag zal er zeker aandacht zijn voor leuke
paasactiviteiten!

Westerburcht got talent
We hebben zeker talenten op De Westerburcht!
Dansers, zangers, muzikanten, cabaretiers,
moppentappers, jullie zijn welkom om je kunsten
te vertonen! Er zijn wat filmpjes binnengekomen,
maar er kunnen er nog wel wat bij, zodat we er
een echte wedstrijd van kunnen maken! Daarom
verlengen we de inschrijvingsdatum voor
“Westerburcht got talent” met twee weken! Je
hoeft niet op de BSO te zitten om mee te doen,
iedereen mag meedoen en een filmpje inzenden!
Geef je zo snel mogelijk op en stuur het filmpje
met je talent naar de BSO mail of App! BSO-IKCWesterburcht-Eelde@Kidsfirst.nl of 06-30416951.
Het filmpje met je talent kan opgestuurd worden
t/m Vrijdag 9 April! Team BSO Westerburcht
NIEUWS UIT DE GROEPEN
KDV
Uk&Puk
Afgelopen week hebben de kinderen gewerkt aan
het maken van een beterschapskaart voor Puk.
Deze beterschapskaart hebben ze vervolgens zelf
op de post gedaan. Het uitje naar de brievenbus
was een hele belevenis. Als het goed is, heeft u
deze kaart inmiddels thuis ontvangen. Er is ook
een kaart naar het kinderdagverblijf gestuurd.
Samen met de kinderen hebben we deze kaart
bekeken en hebben we besproken voor wie de
kaart is en wat er zo al op staat.
De woorden die de komende periode centraal
staan, zijn 'de brievenbus', 'de kaart’, ‘de naam’,
‘de postzegel', 'plakken', 'schrijven' en
'beterschap’.
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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

Pasen in de onderbouw
Deze week werken we naast het IPC thema ook
aan het thema 'Pasen'. De kinderen hebben
prachtige tekeningen gemaakt van datgene waar
zij 'Pasen’ mee associëren.
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Groep 4/5b
Groep 4/5 b heeft afgelopen week druk bezig met
IPC. Binnen het thema "Hoe gaat het er mee?" is
genoeg te doen. Tijdens de taalles hebben de
kinderen, in tweetallen, een rondeel geschreven.
(zie onderaan het Infobulletin) Die hebben ze
voorgelezen aan de groep. Het leek even lastig,
maar een keer op dreef bleek het best mee te
vallen.
Ramona heeft verteld over haar broertje. Hij
krijgt sondevoeding. Als een ware
verpleegkundige heeft ze aan de groep uitgelegd
hoe dat precies moet. Verder hebben we
geluisterd naar ons hart, hebben we gekeken hoe
zwaar en hoe lang we waren en wat onze
lichaamstemperatuur was.
Het waren leuke opdrachten waar met veel
plezier aan is gewerkt.
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Groep 7
IPC Weer & Klimaat
Groep 7 heeft voor IPC allemaal proefjes gedaan
deze week. Die hebben allemaal met luchtdruk te
maken. We hebben vijf proefjes gedaan.
Proefje één
Eerst past het ei niet in de sap fles. Dan til je het
ei er weer af dan pak je een lucifer die steek je
aan. Dan doe je hem in de fles. de lucifer moet wel
aan blijven. Dan leg je het ei er op. dan zie je dat
het ei naar beneden zakt. De hele klas vond dat
interessant.

Proefje twee
Je hebt een grote kom nodig in die kom moet koud
water. In het blikje moet 1 cm koud water. dan
verwarm je het blikje op een camping gasbrander
als het kookt dan doe je het blikje in de kom en
dan zie je dat het super snel krimpt. Sommige
kinderen hadden het niet verwacht.

Proefje vier
Hoe maak je een tornado? Dat hebben we vandaag
geleerd. je hebt een theelepel azijn, een theelepel
doorzichtige zeep, water en een doorzichtig potje
nodig. Je moet alles bij elkaar doen en als je dan
draait dan zie je een tornado ontstaan. Je kan er
ook nog kleurtje toevoegen. En glitters en dat is
dan het puim.

Proefje vijf
Je hebt water, (vissen) kom, kleurstof, warm hout
plaatje en een pipet. Je doet water in de kom en
dan zet je het op het warm hout plaatje als het
water warm is dan doe je de kleurstof in de pipet.
Dan doe je de kleurstof aan de zijkant van de kom.
Dan gaat de kleurstof naar het naar midden gaat
het naar boven en aan de zijkant naar onder.

Groetjes Maartje en Anne uit groep 7
Proefje drie
We gingen in groepjes. Je pakt een kopje met heet
water en kleurstof er in. Daar doe je huishoud folie
overheen en maak je vast met elastiekjes dan doe
je het in de kom met water. Je snijd het huishoud
folie open en dan gaat het naar boven en aan de
zijkanten gaat het naar beneden gaat.
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Groep 6a en 6b
Afgelopen week kregen de kinderen van de
groepen 6 muziekles georganiseerd door ‘Cultuur
Menu Tynaarlo’.
Muziekfabriek deel 1:
- Bodypercission
- Rappen
- Muziekmaken
Juf Tineke gaf ons les en de klas had veel plezier.
Wij vonden het heel fijn dat we dit na de
lockdown weer mochten doen! Sumera en Isa

Muziekfabriek Groep 6B
Wat hebben we gedaan:
-bodypercussie/ juf nadoen.
-rap verzinnen.
-zelf bedacht dansje.
-een liedje zingen.
De muziekfabriek is superleuk en is heel leerzaam.
Je leert er veel van muziek.
En je mag je eigen muziek maken.
De meerderheid van onze klas vindt de
muziekfabriek superleuk.
Het is ook nog eens een leuke activiteit.
Woensdag krijgen we de tweede les van deze juf.
Geschreven door Anna en Isa uit 6b.

Muziekfabriek deel 2:
Met juf Tineke mochten we lekker veel muziek
maken in het speellokaal. We mochten allemaal
spullen ophangen die geluid maakten en zo werd
het een muziekfabriek. Je kon ook kiezen of je
wilde rappen of dansen. Uiteindelijk werd er van
de drie onderdelen een mooie voorstelling
gemaakt. Het was super leuk! Saar en Ilse
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ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN
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. Op beide dagen zal de activiteit te maken
hebben met het thema 'Pasen'.
Groep 4/5 maakt een rondeel
School en drinken is goed voor je.
Drinken is goed voor je want dan kan je plassen.
School is goed voor je want dan kan je leren.
School en drinken is goed voor je.
Je moet eten want dan kan je poepen.
De Spaanse griep is geweest.
School en drinken is goed voor je.
Drinken is goed voor je want dan kan je plassen.
Door Ilse en Bo gemaakt .
Corona
Oh, had ik maar geen corona.
Nu kan ik niet naar school.
Op school daar is het fijn.
Oh, had ik maar geen corona.
Dan kon ik spelen met vrienden.
Maar nu zit ik in quarantaine
Oh, had maar geen corona.
Nu kan ik niet naar school.
Getypt door Robine en Wout.
Quarantaine is zo stom.
Maar gelukkig is het voorbij.
Scholen gaan weer open.
Quarantaine is zo stom.
Maar gelukkig zijn we weer vrij.
10 cent voor mij.
Quarantaine is zo stom.
Maar gelukkig is het voorbij.
Geschreven door Ana Mariana en Juuwls.
Gezond leven
Ik wil gezond leven.
Ik moet veel sporten.
Ik eet groenten en fruit.
Ik wil gezond leven.
Nu heb ik nog een dikke buik.
Maar over een paar weken niet meer.
Ik wil gezond leven.
Ik moet veel sporten.
Van Dean en Jonas.

Sporten
Het is goed voor je .
Je wordt er sterk van.
Je kan sprinten.
Het is goed voor je.
Het is goed voor je benen.
Je krijgt er een six spek van.
Het is goed voor je
Je wordt er sterk van.
Abdi en Hugo
Tja, en wat is dan precies een rondeel?
Een rondeel is een gedicht waarvan bepaalde
regels op afgesproken plaatsen terugkomen.
Het rondeel, dat vrij gemakkelijk is te schrijven
met kinderen, telt acht regels.
Regel 1 komt terug als regel 4 en als regel 7.
Regel 2 is precies hetzelfde als regel 8.
Rondelen horen eigenlijk te rijmen volgens een
vast rijmschema. Maar daar wagen we ons
meestal niet aan.
Er zijn in de literaire handboeken zeer
ingewikkelde rondeelvormen te vinden!

