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Agenda
14 dec
19 dec
23 dec
27 dec
6 jan
11 jan
17 jan
22 jan
22 jan

Oud papier (gr.7b)
Kerstdiner (17.00-18.30)
Kerstvakantie (t/m 3 jan)
KDV/BSO gesloten
Start Zilveren Kanjerweken
Oud papier (gr.6a)
Voorstelling gr. 3 en 4
Voorleesontbijt gr. 1 en 2
Start Nationale Voorleesdagen

13 december 2019
Onderwijsteam
Aukelien gaat na de kerstvakantie haar
werkzaamheden hervatten. Volgende week zijn
Rik en Menno voor het laatst.
Het gaat de goede kant op met het herstel van
Veronique. Ze is heel eventjes weer op school
geweest en daar werden wij natuurlijk heel blij
van!
BSO
Hallo ouders van de Westerburcht,
We zijn blij dat er drie nieuwe vaste gezichten
binnen het team te vinden zijn. Hieronder stellen
ze zich aan u voor:
Hallo ik ben Marleen Ubels, 29 jaar oud en woon
samen met mijn vriend en zoontje in Eelde. Sinds
1 december ben ik komen werken bij Kids First
op het KDV en de BSO en zal ik op maandag
dinsdag en donderdag bij Martine op de
Schatkamer zijn. Mijn hobby’s zijn wandelen met
de hond en zwemmen. Veel ouders zullen mij
herkennen van mijn vorige baan bij de Jumbo.

Kerst-uitnodiging!
Kerst met een hapje en een drankje voor alle
ouders!
Wanneer: 19 december van 17.00 uur tot 18.30
uur. Tijdens het kerstdiner van de kinderen
Waar: Op het schoolplein bij de vuurkorven.
Wij zorgen voor een glaasje glühwein, een soepje
en iets op de BBQ. Neemt u ook wat hapjes mee?
Dit hoeft niet ingewikkeld, maak een paar stuks
extra van dat wat je voor je kind maakt en de
tafel is zo gevuld! U kunt uw hapjes buiten op de
tafels neerleggen. Komt allen!
De oudervereniging

Hallo allemaal,
Mijn naam is Wendy de Jong , en per 1 december
werk ik op de dinsdag ( en in de toekomst ook op
donderdag) op het Koetshuis! Verder werk ik alle
ochtenden op de peuteropvang in Groningen. Ik
hoop een hele gezellige tijd tegemoet te gaan op
de BSO. Mochten er nog vragen zijn, stel ze
gerust! (geen foto)
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Hallo, Ik ben Matthijs Drolenga. Ik ben 26 jaar
oud en woon in Groningen. Sinds 16 December
ben ik vast komen werken bij Kids First op de
BSO. Ik werk al een tijdje op De Westerburcht als
invaller. Nu zal ik de komende tijd op de
maandag, dinsdag en donderdag op de Koetshuis
groep staan en woensdag en vrijdag op de
gecombineerde groep.

Schoolfruit
Volgende week kunnen we genieten van:
mandarijn, appel en komkommer.
Op www.euschoolfruit.nl vindt u meer informatie
over het schoolfruitproject. Er is ook een speciale
pagina te vinden met informatie voor ouders.
Gymlessen na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie wordt de nieuwe sporthal in
gebruik genomen. Dit betekent in ieder geval dat
de jongste kinderen hier met de bus naar toe
zullen gaan.
U kunt de volgende week in het informatiebulletin
het rooster/verdere informatie verwachten.
Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is erg vol. Dit
betekent dat veel kinderen iets kwijt moeten zijn.
Wilt u, wanneer u iets mist, uw kind even
opdragen om in de bak met gevonden
voorwerpen te kijken of zelf even een kijkje
nemen? Hij staat in het kantoortje naast de
ingang aan de Vermeerweg. Na 19 december
gaan de bruikbare spullen naar het goede doel en
de rest in de container.
Excursie groep 5b
Groep 5b mocht afgelopen maandag een nieuw
onderwijsprogramma testen van het Drents
museum: Barbizon. Het ging over het landschap
van Drenthe. Daarbij hebben we schilderijen uit
die tijd bekeken en bestudeerd. We hebben een
hele interessante middag gehad!
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Infobulletin
Reacties op het infobulletin kunnen naar:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
ACTIVITEITEN ACTVITEITEN ACTIVITEITEN
De BSO activiteiten voor de komende weken
worden met dit infobulletin meegestuurd.

