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Studiedag hele IKC team!
Let op: Geen school en geen
kinderopvang!!!
Basketbaltoernooi gr. 7 en 8
Oud papier (gr. 5b)
MR vergadering
Inloopochtend (8.30-9.00 uur)
Kangoeroewedstrijd (Rekenen)
Nationale Pannenkoekdag
OV vergadering
Rijksmuseum gr. 7
Creatieve middag 1
Theoretisch verkeersexamen
gr. 7
Creatieve middag 2
Paasinstuif
Paasontbijt
Goede Vrijdag (lln. vrij)
Tweede Paasdag (lln. vrij)
MR vergadering
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Creatieve middag 3
Voorstelling gr. 8
Oud Papier
Voetbaltoernooi gr. 7 en 8
Bloemenactie
Creatieve middag 4

6 maart 2020
Schoolfruit
De komende week gaan we genieten van
sinaasappel, peer 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.
Coronavirus
Het Coronavirus houdt de gemoederen in
sommige gevallen veel en in andere gevallen
minder bezig. Natuurlijk hopen wij dat we
allemaal gevrijwaard blijven van dit nare virus.
Wij volgen de richtlijnen van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op
www.rivm.nl leest u de veel gestelde vragen en
antwoorden over het coronavirus.
Voor overige vragen kunt u contact op met de
GGD
Bij overige vragen verwijzen wij u naar het team
Infectieziekten van GGD Drenthe via 0592306300 of infectieziekten@ggddrenthe.nl.
BSO Paasinstuif
Op 8 april van 15.30 tot 17.00 organiseert de
BSO een Paasinstuif.
Kinderen die naar de BSO gaan kunnen hier
gratis aan deelnemen. Van kinderen die niet naar
de BSO gaan, wordt € 2,- gevraagd.
Geef je snel op want vol = vol!
Op de flyer bij dit infobulletin vind je alle
informatie!
Het telefoonnummer van de BSO is: 0630416951.
Het mailadres is: BSO-IKC-WesterburchtEelde@kidsfirst.nl
KDV/BSO
11 maart geen KDV/BSO
Woensdag 11 maart bezoekt het hele IKC team
de jaarlijkse studiedag van Stichting Baasis. Er is
die dag dus geen kinderopvang. BSO en KDV zijn
dan gesloten!!!
KDV
Er komen steeds meer kinderen spelen op het
KDV. Op sommige dagen zullen er daarom drie
PM-ers nodig zijn. We hopen dat de nieuwe
collega’s (ook van de BSO) zich snel voor kunnen
stellen in het Infobulletin!
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Oproepje
We zijn op zoek naar reservekleding voor de
peuters. Wanneer u nog iets heeft liggen dan is
dat van harte welkom! Inleveren kan op het KDV,
Het Drakennest!
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De activiteiten zijn alle op woensdagmiddag van
14.30 uur tot 16.30 uur, op verschillende
locaties.
Let op: de club kan alleen doorgaan bij een
minimaal aantal van 8 kinderen, en er kunnen
maximaal 12 kinderen deelnemen. Inschrijven
kan tot 24 maart en de inschrijving gaat op
volgorde van binnenkomst.
Kosten?
De kosten die aan deze bijeenkomsten verbonden
zijn: €25,- voor het hele voorjaar programma.
Aanmelden kan via de mail o.v.v. Natuurclub
r.geertsma@tynaarlo.nl
06- 86 87 97 60
Meer informatie vindt u ook op onze website:
www.stichtingtrias.nl

Voorlezen
Dat ziet er gezellig uit! Groep acht leest voor op
het Drakennest!

Infobulletin
Reacties op het infobulletin kunnen naar:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
ACTIVITEITEN ACTVITEITEN ACTIVITEITEN
BSO activiteiten
Bij dit infobulletin vindt u de BSO activiteiten
voor de komende week/weken.
Sport en Cultuurpret
Er staan voor de periode t/m 24 april weer
nieuwe activiteiten op de website!
Golf, Judo, Musical, Tafeltennis, Hockey, geef je
snel op via: www.tynaarlo.nl/sportpret
Natuurclub
Wat is de Natuurclub? Bij de Natuurclub in EeldePaterswolde leer je de natuur ontdekken. Je trekt
de natuur in en maakt kennis met alles wat met
de natuur te maken heeft.
Door wie, voor wie?
De natuurclub wordt georganiseerd door een
groep enthousiaste vrijwilligers van het IVN &
Trias, voor alle kinderen uit Eelde-Paterswolde en
omstreken in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar.
Wanneer?
Er zijn acht bijeenkomsten. De start is op 8 april.

