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Kerstlunch
School sluit om 12.00 uur!
KDV/BSO sluit 17.00 uur!
KDV/BSO gesloten
Zilveren Kanjerweek
OV
Start Citoweken
MR/OC = IKC raad
Start Nationale Voorleesdagen
IKC Thema avond (Gr.8 naar het VO)

10 december 2021
Kerstsfeer
Onze oudervereniging heeft vorig weekend het
IKC helemaal omgetoverd in kerstsfeer. Op
maandagmorgen beginnen met al die verbaasde
pretoogjes van de leerlingen was werkelijk
onbetaalbaar! Ook het filmpje was weer prachtig!
We bedanken ouders en kinderen die
meegeholpen hebben heel hartelijk!

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Verkeerssituatie
Let op: vanaf 10 december t/m 14 december
wordt de Hortensiaweg afgesloten voor alle
verkeer. Dit maakt dat de school moeilijk
bereikbaar zal zijn. We vragen u zo veel mogelijk
lopend of op de fiets naar school te komen. En
natuurlijk om goed op te letten!
Corona
Helaas kwam Corona afgelopen week ook bij ons
op bezoek. We de zieken van harte beterschap
en hopen dat iedereen verder gezond blijft!
Kerst
Ook dit jaar laten we het kerstdiner aan ons
voorbij gaan. We willen graag met de kinderen
genieten van een kerstlunch. We vragen u om uw
kind hiervoor een smakelijke kerstlunch mee te
geven, zodat we er samen met hen toch een
feestje van kunnen maken. Hartelijk dank alvast!
Zelftesten voor kinderen
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben vier
zelftesten mee naar huis gekregen. Ouders
bepalen zelf of zij hun kind(eren) testen. Er
wordt op school in geen geval getest.

Trakteren
Wanneer een kind wil trakteren vragen we u om
verpakte traktaties mee te geven. We laten op dit
moment kinderen geen klassen rondgaan.
Nieuwe leerlingen
U kunt een inschrijfformulier vinden op de
website of aanvragen via
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Verkeerscommissie
Inmiddels heeft een ouder aangegeven graag
informatie te willen ontvangen over de nieuw te
vormen verkeerscommissie. Het zou erg leuk zijn
wanneer er nog meer mensen bij komen.
Samen werken aan de veiligheid in het verkeer,
activiteiten die kinderen aangeboden krijgen
m.b.t. veilig verkeersgedrag en een veilige
schoolomgeving vindt iedereen toch erg
belangrijk? U kunt zich vrijblijvend aanmelden
voor een informatief gesprekje bij Henriëtte via
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
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Actie voor Serious Request

Hieronder volgt informatie over de actie van
Sasha voor ‘Serious Request’ van 3FM:
Sasha heeft een klein briefje naar de Gemeente
Tynaarlo gestuurd met een grote boodschap.
Wees zuinig op onze natuur!
De gemeente Tynaarlo heeft daarom een
bloembollenactie bij basisschool de Westerburcht
in Eelde georganiseerd. Dat word een vrolijk
gezicht in de lente.
TV, radio en journalisten van de krant waren op
deze middag aanwezig op school en hebben aan
deze actie behoorlijk wat aandacht gegeven.
Het gevolg was dat zelfs radio 3FM contact met
Saha heeft gezocht en ze op de radio haar
verhaal mocht doen.
Binnenkort begint 3FM weer met de actie van
Serious Request met “het Glazen Huis”
Dit keer staat het Wereld Natuur Fonds (WNF) als
het goede doel in de belangstelling, met speciale
aandacht voor de enorme bomenkap in het
Amazone gebied in Zuid-Amerika.
Sasha en haar klasgenoten hebben daarom een
actie opgezet en vragen aan u om een kleine
bijdrage te geven voor Serious Request van 3FM.
U kunt bij een aantal kleinere winkels en
bedrijven geld in de daarvoor bestemde potjes
doneren. Ook kunt u geld storten op haar
rekeningnummer NL90RABO 0365 9139 60.
Hierbij graag vermelden: Actie Sasha Laning.
Sasha zal zorgen dat dit geld word overgemaakt
naar Serious Request.
Ook gaat Sasha naar het Glazen Huis in
Amersfoort, om de cheque, met daarop het
eindbedrag wat zij en haar klasgenoten hebben
opgehaald, aan te bieden aan de DJ’s die een
week in het glazen huis zitten opgesloten.
Sasha en haar klasgenoten hopen natuurlijk op
een groot eindbedrag, dus help mee en DONEER!
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Schoolfruit
Volgende week gaan we genieten van:
watermeloen, sinaasappel, appel. We gaan weer
lekker genieten van deze gezonde hap! Uw
kind hoeft op dinsdag, woensdag en donderdag
geen fruit mee naar school.

GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
IPC
We werken wij aan de volgende IPC Units:
KDV en 1/ 2: Feesten
3/ 4:
Communicatie
5/ 6:
Uitvindingen en machines
7/ 8:
Opgroeien
De BSO sluit aan bij het thema van de
leeftijdsgroep.

KDV
Puk en de kinderen zijn enthousiast begonnen
aan het thema 'Kerst'.
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Muizengroep
Op de muizengroep hebben ze een
kerstwinkeltje. De kinderen uit de huishoek
mogen een kerstboompje en versieringen kopen
om het huisje gezellig te maken. Ze maken zelf
prijskaartjes en uiteraard wordt er ook betaald.

Groep 5/6a
Bewegend leren in groep 5/6a op het
'Teletubbieveld'.

Groep 4b
Wij zijn deze week begonnen met het versieren
van ons eigen lokaal. Kerst is zo leuk!
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Groep 7b
Sacha stuurde spontaan een brief naar de
gemeente met daarin haar zorg om de natuur. Er
volgde een activiteit voor de hele groep:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/176283/Sasha
-10-stuurt-brief-met-noodkreet-aan-gemeenteDenk-aan-de-natuur
In het voorjaar verwachten we mooie bloemen in
de groenstrook rond de parkeerplaats en we
hopen dan veel vlinders en insecten te zien!
BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
Op de Draken hebben de kinderen Kerstkaarten
gemaakt:

Op de Schatkamer hebben de kinderen rendieren
gemaakt:
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UITSPRAKEN VAN DE WEEK
“Wat mooi, wat mooi!”
“Wij hebben bijna altijd feest!”
ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Sport & Cultuurpret Tynaarlo
De activiteiten voor 25 oktober t/m 24 december
zijn te vinden op www.tynaarlo.nl/sportpret
In Eelde gaat het o.a. om freerunning, turnen,
hockey, theater, musical en acteren.

