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Agenda
8 feb
14 feb
17 t/m 21 feb
24 feb
24 feb
6 mrt
11 mrt
13 mrt
14 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt
20 mrt
24 mrt
25 mrt
27 mrt

Oud papier (gr.5a)
Margedag (kinderen vrij!)
Voorjaarsvakantie
Start contactmomenten gr. 1
t/m 7
OV vergadering
Rapport mee
Margedag (kinderen vrij!)
Basketvaltoernooi 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

7 februari 2020
Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt extra
aandacht besteed aan leespromotie. Goed
kunnen lezen is immers één van de belangrijkste
voorwaarden om volwaardig mee te kunnen doen
in de maatschappij en lezen is natuurlijk leuk!

Groep 3 ging met groep 5 boeken ruilen in de
bieb waarna er heerlijk werd voorgelezen.
In groep 5a is voorgelezen en er is gezamenlijk
gewerkt aan een verhaal. Dit verhaal is natuurlijk
uiteindelijk ook voorgelezen!
In groep 5b kwam de vader van Juf Erzsi
voorlezen.

Schoolfruit
De komende week gaan we genieten van pomelo,
waspeen en peer.
Op www.euschoolfruit.nl vindt u meer informatie
over het schoolfruitproject. Er is ook een speciale
pagina te vinden met informatie voor ouders.
Koningsspelen
De Koningsspelen (groep 6, 5 en 8) worden
gehouden op 17 april.
De kinderen van groep 8 gaan ’s middags naar
de voorstelling in het Familiehotel.

De groepen 6 hebben de kinderen van groep 4
voorgelezen.
In de groepen 7 werd een verhaal geschreven dat
later in groepjes aan elkaar werd voorgelezen.
De groepen 8 hebben, verdeeld in kleine
groepjes, dagelijks voorgelezen in het KDV. Ook
schreven zij een verhaal over het voortgezet
onderwijs waarbij de eerste leerling de start
maakte en vervolgens iedere leerling vijf regels
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verder schreef aan het verhaal. Het resultaat
werd natuurlijk voorgelezen!

-2-

-Wilt u uw kind(eren) op marge- en
vakantiedagen a.u.b. voor 9.00 uur brengen?
Mocht u toch later komen, laat dit dan vooral
even weten via whatsapp of telefonisch. We
weten dan zeker dat we de kinderen het
geplande programma kunnen aanbieden.
Hartelijk dank alvast!
Het telefoonnummer van de BSO is: 0630416951.
Het mailadres is: BSO-IKC-WesterburchtEelde@kidsfirst.nl
BSO activiteiten
Afgelopen week was er op de BSO een heuse
nagelsalon geopend! De kinderen hebben bij
elkaar en zelfs bij een aantal teamleden de
nagels mogen lakken. Het resultaat was prachtig!

Op De Westerburcht vinden we plezier in lezen
erg belangrijk en het was in alle groep weer een
(voor)leesfeestje! Natuurlijk wordt er buiten de
Nationale Voorleesdagen ook veel aandacht
besteed aan leespromotie. Doet u thuis ook
gezellig mee?
Actieteam vakkenintegratie
Het actieteam vakkenintegratie heeft een aantal
afspraken gemaakt om met de teamleden een
aantal mogelijkheden/methodes te bekijken.
Binnenkort hopen we een keuze te kunnen
maken zodat we na de zomervakantie van start
kunnen. We zijn erg benieuwd en houden u
natuurlijk op de hoogte!
BSO
-Op vrijdag 14 februari is de school gesloten
wegens een margedag. Mocht uw kind gebruik
willen maken van extra opvang, meldt u zich dan
alstublieft z.s.m. aan via de mail of whatsapp.
-Over een paar weekjes begint de voorjaars
vakantie. (ma 17 t/m vrij 21 febr) Heeft u een
vakantie contract en komt uw zoon en/of dochter
niet? Wilt u dit dan z.s.m. laten weten aan de
groepsleiding?

Nieuwe BSO activiteiten
Symfonie
Vanaf aankomende week gaan wij met kleine
groepen kinderen (vanaf 7 jaar) naar de
Symfonie. Hier kunnen de kinderen allerlei
activiteiten doen met de ouderen zoals bv. bingo,
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bloemschikken, sjoelen, zingen en nog veel
meer! Er wordt een roulatieschema gemaakt
zodat kinderen die dat willen aan de beurt
komen.
Schaken
Vanaf 27 februari komt er 8 weken achterelkaar
iedere donderdag een leraar die met kinderen
vanaf 7 jaar een uurtje gaat schaken. Dit wordt
erg leuk en leerzaam! Wil je meedoen? Geef je
dan op bij je groepsleiding.
Techniek en ICT
Op vrijdag 7 februari organiseert de bibliotheek
voor kinderen vanaf 8 jaar activiteiten m.b.t.
techniek en digitale vaardigheden. Hoe
programmeer je een computer, hoe maak je een
zaklamp….. Bij voldoende animo gaan we hier
naar toe. Dus geef je vooral op!
Voorlezen
Iedere vrijdag komt schrijfster Hellen Bootsman
voorlezen aan kinderen van 4 tot 9 jaar. Bij
voldoende animo op de groep gaan we hier naar
toe!
Staking
Ook onze school ging dicht! Tijdens de
indrukwekkende Stille Tocht was het heel mooi
om te zien dat er ook ouders en kinderen van
onze school langs de kant stonden om ons een
hart onder de riem te steken! We hopen dat er
nu toch echt maatregelen komen om de enorme
druk op het onderwijs structureel aan te pakken.
Aan de grote landelijke actiebereidheid is goed
te zien dat het water ons aan de lippen staat.
Verder is er tijdens de stakingsuren flink gewerkt
aan het bijwerken van de administratie en goed
nagedacht over maatregelen om de werkdruk te
verlichten, het lerarentekort en positieve
profilering van ons vak, dat ons zo na aan het
hart ligt!

ACTIVITEITEN ACTVITEITEN ACTIVITEITEN
BSO activiteiten
Bij dit infobulletin vindt u onze BSO activiteiten
voor de komende week/weken.
Bibliotheek Eelde
Hellen Bootsman leest voor! (4 – 9 jaar)
Elke vrijdag 15.00 – 16.00 uur
Elke vrijdagmiddag is kinderboekenschrijver en illustrator Hellen Bootsman te vinden in
Bibliotheek Eelde. Zij komt haar passie voor
verhalen en boeken delen met kinderen van 4 tot
9 jaar. De leukste verhalen leest ze voor en dat
niet alleen: ze is ook in te zetten als
Boekentester. Heb je een boek gevonden in de
bibliotheek dat je wel leuk lijkt, maar weet je niet
zeker of je dat boek ook écht wilt lenen?
Boekentester Hellen leest een stukje voor en
helpt je zo de knoop door te hakken. Voor
ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en oppas is er
koffie en thee. Hellens voorleesuurtje is gratis,
aanmelden is niet nodig. Kom er dus vooral
gewoon gezellig bijzitten!
Biebfabriek (8+)
Vrijdag 7 februari 14.30 - 16.00 uur
De BiebFabriek is dé plek voor jou om aan de
slag gaan met digitale vaardigheden en techniek.
Hier leer je in verschillende activiteiten onder
andere over programmeren, hoe je een zaklamp
maakt en hoe jouw eigen kunstrobot een echte
Picasso kan maken. De activiteit voor vrijdag 7
februari is nog niet bekend. Zodra we weten dit
weten maken we dit kenbaar op de website en
Facebook. Inclusief ranja met lekkers.
BoekStart voorleesuurtje
Donderdag 13 februari 10:30 - 11:30 uur Het
BoekStartuurtje is een gezellig uurtje,
georganiseerd door de bibliotheek, waarin
kinderen, hun (groot)ouders of oppas elkaar
ontmoeten. Elke tweede donderdag van de
maand leest een vrijwillige medewerker voor aan
kinderen tot 4 jaar. We lezen voor, zingen liedjes
en knutselen eenvoudige werkjes samen met de
kinderen. Je hoeft je niet aan te melden.
Deelname aan activiteiten is gratis!

Infobulletin
Reacties op het infobulletin kunnen naar:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
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