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Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Lockdown
We zijn erg blij dat we vanaf maandag weer van
start kunnen met de voorschoolse opvang (VSO),
kinderdagverblijf (KDV) en school. Voor de
buitenschoolse opvang (BSO) geldt dat hier
voorlopig alleen sprake kan zijn van
noodopvang. We vinden het ook wel een beetje
spannend en uiteraard gaan wij ons houden aan
de richtlijnen van het RIVM en de PO Raad. Wij
gaan ons uiterste best doen om besmettingen te
voorkomen.
We wensen iedereen alvast veel plezier en succes
bij het eerste stukje “normaal” in ons leven!
Twee informatiebrieven
In korte tijd moest veel geregeld worden om
aanstaande maandag een goede start te kunnen
maken. U heeft daarom, naast de brief van
stichting Baasis, een brief ontvangen van IKC De
Westerburcht, met wat algemene informatie.
Daarnaast ontving u een behoorlijk uitgebreide
brief, die meer als “vraagbaak” kan fungeren.
De informatie in de brieven is voor ons voorlopig
de leidraad. Wanneer er de komende tijd
aanpassingen (moeten) worden gedaan dan laten
we u dit natuurlijk weten.
Laptops
Heeft u een thuis een laptop van school? Wilt u
deze dan aanstaande maandag (uiterlijk dinsdag)
inleveren/aan uw kind meegeven zodat we hem
weer in kunnen zetten op school? Vergeet ook de
oplader niet! Hartelijk dank alvast!

5 februari 2021
Aanmelden noodopvang BSO
We vragen u om uw eventuele aanvraag
voor BSO noodopvang, z.s.m. door te geven, bij
voorkeur voor de periode van een week en,
indien het echt niet anders kan, uiterlijk een
dag van tevoren voor 14.00 uur. Dit is erg
belangrijk voor ons, omdat we dan
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 afgehaald worden bij de ingang aan de
Vermeerweg. Vanaf 16.30 uur bij de ingang aan
de Jan Steenweg.
Dewi en Henriëtte houden de aanmeldingen bij.
Zij zijn echter niet altijd beschikbaar om de mails
te lezen. Daarom 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
KDV
Om vanaf maandag 8 februari de kinderen zo
goed mogelijk op te kunnen vangen, willen wij u
vragen een overdracht naar het kinderdagverblijf
te mailen m.b.t. uw kind. Graag willen wij weten
hoe het met de kinderen gaat. Is er wellicht iets
veranderd in hun dagritme, voeding,
ontwikkelingen op het gebied van spraak enz. Wij
willen deze overdracht graag zo snel mogelijk
ontvangen via de locatiemail, zodat de
groepsleiding zich van tevoren in kan lezen en
eventueel contact op kan nemen wanneer zij
vragen hebben. Immers de overdracht aan de
deur moet nog steeds zo kort mogelijk zijn.
Tevens willen wij u uitdrukkelijk vragen buiten te
wachten. We zullen het evacuatiebedje gebruiken
om de kinderen in over te dragen.
Indien u voorlopig nog steeds geen gebruik wilt
maken van de opvang dan is dat uiteraard ook
mogelijk, maar dan zouden wij dat ook graag
willen weten. Dit kunt u via de mail laten weten
aan Henriëtte en Dewi.
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Cito Midden-toetsen
De Citotoetsen die normaal gesproken in het
midden van het jaar worden afgenomen zijn
vanwege de lockdown uitgesteld.
Natuurlijk moeten alle kinderen weer even
wennen aan het school- en opvangritme. We
willen echter ook graag een heel goed beeld
hebben van “waar de kinderen nu exact staan” in
hun ontwikkeling. Daarom hebben we ervoor
gekozen om niet direct te gaan toetsen, maar om
vanaf 8 maart de toets periode in te halen.
Dit betekent dat de kinderen van groep 2 de
Citotoets Rekenen voor kleuters maken en de
kinderen van groep 3 t/m 7 alle toetsen.
Groep 8 maakt op een later tijdstip de eindtoets.
Leerlingen in groep 8
Route verwijzing naar het VO:
- We adviseren kansrijk
- We nemen geen klassikale Cito M-toetsen
af (Dit is niet de Eindtoets)
- Tussen 8 februari en 5 maart ontvangen
alle ouders en kinderen een uitnodiging
voor een gesprek
- Mocht er geen overeenstemming zijn of
twijfel blijven, dan kunnen M toetsen
afgenomen worden
- Voor 15 maart moeten alle adviezen
ingevoerd zijn
Bovenstaande informatie betreft het advies. Het
aanmelden bij de school naar keuze is de
volgende stap.
Schoolkamp groep 8
Het schoolkamp van groep 8, gepland in april,
betreft een reservering die vanwege Corona al
eerder was verplaatst naar een later moment. Dit
was destijds mogelijk binnen de voorwaarden, tot
uiterlijk april 2021.
We weten nu natuurlijk nog niet of het kamp in
april wel door mag/kan gaan. We hebben
besloten om berichtgeving hierover af te wachten
tot uiterlijk één week voor het geplande vertrek.
In dat geval zouden we nog net genoeg tijd
hebben om e.e.a. te regelen. Wanneer het
uiteindelijk niet mogelijk is om te gaan, dan
moeten we helaas annuleren en gaat het kamp
niet door. De gemaakte reserveringskosten zullen
dan door de school gedragen worden gedragen.
Zodra wij meer weten ontvangt hierover bericht.
We hopen natuurlijk wel dat er, wanneer het
kamp niet door kan gaan, tegen de
zomervakantie een alternatief mogelijk is!
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Schoolfruit
Het Schoolfruitproject gaat ook weer van start!
Het smullen op dinsdag, woensdag en donderdag
kan weer beginnen! We krijgen bleekselderij,
appel en sinaasappel. De kinderen hoeven op
dinsdag, woensdag en donderdag geen fruit mee
naar school!

Pallets
We hebben op school zes pallets die ons in de
weg staan. Mocht u hier belangstelling voor
hebben dan kunt u een mail sturen naar
Marjolein via m.doorn@stichtingbaasis.nl
Weer van start
We gaan nog niet helemaal terug naar het
normale, we weten nog niet of we getroffen
worden door het virus waardoor quarantaine
maatregelen zouden gelden, maar we gaan weer
van start!
We realiseren ons heel goed dat u thuis een
enorme prestatie heeft geleverd bij het
thuiswerken met uw kind(eren) in combinatie
met uw andere bezigheden. We zijn ook apetrots
op de kinderen die thuis of op de noodopvang
hard gewerkt hebben aan hun schoolwerk!
Hartelijk dank voor deze geweldige inzet!
We merken ook dat veel ouders beseffen waar de
leerkrachten voor zijn komen te staan. Onderwijs
op afstand, in actie op de noodopvang,
voorbereiden op de herstart en de rest van het
jaar... En dit net als u ook in combinatie met het
eigen gezin.
Het was hartverwarmend om hiervoor de vele
complimenten te ontvangen! Hartelijk dank
hiervoor!
Margedag
Op de margedag op 19 februari gaat het
onderwijsteam zich buigen over een aantal
belangrijke organisatorische zaken. Dit is o.a. de
evaluatie van de afgelopen periode, de planning
voor de komende maanden, leerlingenzorg en
extra ondersteuning, de formatie voor 2021-2022
en de voorbereiding van de IPC units/thema’s.
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Gymlessen Groote Veen
Na de start op 8 februari gaan we bekijken hoe
en wat er mogelijk is m.b.t. de gymlessen. Tot
we weer verantwoord gebruik kunnen/mogen
maken van het busvervoer en de gymzaal
worden er o.a. bewegingsactiviteiten aangeboden
rond het gebouw. We houden u op de hoogte.
Creativiteit van groep 8a
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