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21 augustus 2020
In het volgende Infobulletin zullen wij u uiteraard
informeren over de uitkomsten van de
teamtraining en de uitwerking van het
proeftraject.

Personeel
We zijn erg blij dat Veronique weer vaker in de
school te vinden is!
Start 2020-2021
De eerste week is voorbij gevlogen! Afgelopen
maandag hebben een aantal kinderen en ouders
kunnen zien dat het onderwijsteam in overleg
ging op een hele bijzondere plek. We zijn blij dat
we u kunnen melden dat we gaan starten met
een proeftraject van IPC (International Primary
Curriculum) . Aanstaande maandag krijgt het
onderwijsteam na lestijd een teamtraining tot in
de vroege avonduren. Er zijn verschillende zg.
units/thema’s gekozen en deze worden
uitgewerkt. We verheugen ons erop dat we
daarna samen met de kinderen aan de slag
kunnen gaan met de proefunit voor hun groepen!
De groepen 1/2 hebben gekozen voor “Welkom in
het poppentheater”.
De groepen 3/4/5 hebben gekozen voor
“Speelgoed”.
De groepen 6/7/8 hebben gekozen voor
“Nederland Waterland”.
Wanneer u nieuwsgierig bent naar IPC, dan kunt
u interessante informatie vinden op www.ipcnederland.nl

Stagiaires
Zo langzamerhand komen de stagiaires van de
verschillende opleidingen binnendruppelen.
We hebben voor de stage onderwijsassistent
Jessica welkom geheten Jessica in groep 6a (di,
do, do) en op 8 september start Suze in beide
groepen 3 (di).
Voor de stage van de Pabo is Sacha gestart in
groep 1/2c (ma, di).
Daarnaast komen er regelmatig (oud)leerlingen
voor een snuffelstage.
Gevonden voorwerpen
Aanstaande dinsdag en woensdag worden de
gevonden voorwerpen op het plein uitgestald.
Bent u iets kwijt? Kom dan vooral even kijken.
Hierna worden de spullen aan een goed doel
gegeven.
Corona
Iedereen heeft tijdens de persconferentie van de
afgelopen week kunnen horen dat er nog zorgen
zijn over het Coronavirus en de mate waarop we
ons aan de maatregelen houden.
We zijn blij dat we geconstateerd hebben dat de
maatregelen in ons gebouw als vanzelfsprekend
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gehandhaafd worden. De kinderen doen ook erg
hun best om de 1,5 meter afstand tot de
volwassenen te houden en dat is niet eenvoudig
in hun enthousiasme!
We doen natuurlijk ook ons uiterste best om veel
extra te ventileren en we hopen dat we samen
het virus buiten de deur kunnen houden!
Nieuwe maatregel
Er komen, naast onze vaste teamleden en
stagiaires, ook ondersteuners, leveranciers enz.
in het gebouw. Zij moeten bij binnenkomst hun
contactgegevens achterlaten zodat de GGD bij
een eventuele besmetting snel een
omgevingsonderzoek kan doen.
Schoolkamp groep 8
I.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. Corona wordt het
schoolkamp uitgesteld.
Infoavonden
I.v.m. Corona zijn we druk bezig met het vinden
van een alternatief voor de traditionele
infoavonden. Ze gaan dus wel door, maar hoe?
Dat is nog een verrassing!
Vierjarigen
Tijdens de Coronaperiode zijn vierjarigen op
school gekomen waarvan de ouders geen
gelegenheid hebben gehad voor een rondleiding
en een gesprek. Wanneer u hier nog prijs op
stelt, dan kunt u zich, bij voorkeur via de mail,
melden bij Henriëtte Baarveld.
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Kalender
Afgelopen week hebben alle oudste kinderen van
een gezin een jaarplanner/kalender
meegekregen. De kalenderitems staan ook op de
website en deze is te koppelen met uw mobiele
telefoon/tablet/computer. Gym is op maandag en
woensdag (dus niet op vrijdag).
BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
Bij dit Infobulletin vind u de flyer waarop wordt
aangegeven dat de maand september in het
teken van de natuur zal staan.
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ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN
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 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.
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.

