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Deze week schoolfotograaf
Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek
Teamavond IKC team
Inloopochtend 9.30 – 9.00 uur
Herfstvakantie (t/m 22 okt)
Algemene Ledenvergadering
Start Nederland leest gr.7 en 8
Start Week van de Mediawijsheid
Lampionnententoonstelling (17.00 –
18.00 uur)

IKC Thema-avond Communicatie en
Sociale media (19.30 – 21.00 uur)
Sint Maarten
Margedag (alle lln. vrij)

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Personeel
Jantine heeft een nieuwe baan. Wij vinden het
erg fijn voor haar dat zij deze, precies bij haar
passende, nieuwe uitdaging aan kan gaan en
wensen haar uiteraard heel veel succes en
plezier! Maar, voor de kinderen en ons is het
natuurlijk heel erg jammer dat onze super-juf
ons gaat verlaten! We gaan Jantine heel erg
missen!
Op dit moment wordt gekeken naar een
passende opvolging voor Jantine. Zodra dit
bekend is stellen we u uiteraard op de hoogte!
Master
Benny heeft zijn Master Talentontwikkeling en
Diversiteit behaald! Dit is zeker een felicitatie
waard! Master Benny zal zijn kennis zeker in de
praktijk gaan brengen!

1 oktober 2021
Schoolfruit
Wij zijn erg blij dat we van 15 november t/m de
week van 22 april weer mee mogen doen met het
EU Schoolfruit- en groenteproject!
Sponsorloop
De sponsorloop was een succes en nog steeds
worden er bedragen overgemaakt op:
NL19 RABO 0315 830 646 t.n.v. Oudervereniging
De Westerburcht o.v.v. Donatie Merano.
Overmaken kan nog tot uiterlijk aanstaande
woensdag!
Op woensdag 13 oktober om 13.45 uur zullen we
de familie van Merano de symbolische cheque
overhandigen met daarop natuurlijk de
uiteindelijke opbrengst!
Coronamaatregelen
De coronamaatregelen zijn versoepeld. Vanaf 20
september is het niet meer nodig dat de hele klas
in quarantaine gaat bij een enkele besmetting.
Wij volgen dit advies. We zijn blij dat de regels
op een veilige manier versoepeld kunnen worden
en dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs
kunnen volgen op school. De GGD adviseert op
basis van maatwerk welke
quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een
corona besmetting op school. Mochten er wel
leerlingen thuis komen te zitten, vanwege een
positieve test of wanneer zij uit voorzorg niet
naar school kunnen, dan wordt er gekeken naar
passend thuiswerk.
Ontruimingsoefening
Afgelopen maandag ging de sirene af voor de
geplande ontruimingsoefening. Onmiddellijk
deden de BHV’ers, personeel en kinderen wat er
van hen werd verwacht. En binnen drie minuten
stond iedereen op de afgesproken plaats buiten.
Super gedaan! Natuurlijk volgde er ook een
evaluatie. Er waren enkele kleine puntjes ter
verbetering bv. een raam die niet gesloten was.
Ergens later in het jaar gaan we nog een keertje
een ongeplande ontruimingsoefening uitvoeren.
We hopen dat er nooit echt iets zal gebeuren,
maar als dat wel zo mocht zijn dan zijn we in
ieder geval supersnel buiten.
MR
Voor het eerst openden we de vergadering
samen met de OC (oudercommissie
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kinderdagopvang). In de toekomst bespreken we
eerst de gezamenlijke onderwerpen die de gehele
IKC aan gaan en dan gaan we uiteen om verder
te vergaderen per commissie.
De punten die de MR heeft besproken zijn:
-

-

De MR heeft ingestemd met het
schooljaarplan en heeft dit ondertekend
de IPC avond werd als informatief en
zinvol ervaren
honden mogen niet op het
plein(bijtincidenten), directie spreekt
ouders/verzorgers hier op aan.
vanuit de MR wordt een jaarverslag
gemaakt voor de zakelijke ouderavond
van 27 oktober a.s.

Schoolfotograaf
Op maandag 4, dinsdag 5, donderdag 7 en vrijdag
8 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op het
IKC.
De foto's worden dit jaar gemaakt door Janneke
en Ferdinand Bennink van ‘Compleet in Beeld’. De
groeps- en individuele portretfoto’s worden onder
schooltijd gemaakt.
Attentie! Na is u de mogelijkheid geboden om
een foto van broertjes en/of zusjes te laten
maken. Deze worden niet gemaakt onder
schooltijd (ook niet als uw kinderen op school
zitten). U heeft hiervoor kunnen intekenen op de
lijsten die hingen bij de ingang van de
onderbouw.
Op donderdag 7 oktober gaan de kinderen die
deze dag op het KDV aanwezig zijn, onder
begeleiding van de groepsleiding op de foto gaan.
Voor kinderen die deze dag geen gebruikt maken
van het KDV, of de mogelijkheid willen benutten
tot het maken van een foto van broertjes en/of
zusjes in de leeftijd tot 4 jaar heeft u zich kunnen
intekenen.
Op de tijd waarop u zich heeft ingeschreven kunt
u met één ouder naar binnen via de ingang aan
de Vermeerweg, en het gebouw na de fotosessie
verlaten via de ingang Jan Steenweg. De foto’s
worden gemaakt in het speellokaal.
Wilt u s.v.p. niet eerder binnenkomen, maar ook
niet te laat i.v.m. het vermijden van
groepsvorming en onrust voor de BSO die de
deze middag ook aanwezig is.
Hieronder kunt u zien wanneer uw kind op de
foto gaat, zodat u eventueel rekening kunt
houden met uiterlijke zaken. De achtergrond is
wit. De fotograaf heeft ons het volgende
kledingadvies meegegeven: vrolijke kleuren,
vooral bovenkleding in frisse kleuren. Probeer
kleding met fijne streepjes of blokjes te
voorkomen, dit geeft een moiré –effect (vreemde
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kronkeltjes). Grote blokmotieven zijn heel
nadrukkelijk aanwezig.
Ma. 4 okt.:
Groepsfoto’s en individuele foto’s van de spinnen,
de uilen, de muizen en de vossen.
Di. 5 okt.:
Groepsfoto’s en individuele foto’s van de groepen
3, 4a, 4b en 5/6A
Do. 7 okt.:
Groepsfoto’s en individuele foto’s van groep 8
Vr. 8 okt.:
Groepsfoto’s en individuele foto’s van de groepen
5/6B, 5/6C, 7A en 7B
Kinderboekenweek 2021
Woensdag 6 oktober is de start van de
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar 'Worden
wat je wil'. We gaan tijdens deze week in alle
groepen extra aandacht besteden aan het
leesonderwijs. Mochten de kinderen het leuk
vinden dan mogen zij woensdag verkleed op
school komen. Het thema is dan dus beroepen.
We gaan er een leuke en boeiende week van
maken.
Oproepje
Voor het heen en weer fietsen naar de gymlessen
zijn wij op zoek naar een extra fiets voor de
leerkrachten. Heeft u er nog eentje staan die wij
mogen hebben, dan houden wij ons aanbevolen!
BSO
Nog een paar weken en dan is het alweer
Herfstvakantie. Wij zijn alweer druk bezig met
het voorbereiden van de planning. Wij willen u
vragen via de ouderapp de kinderen af te melden
wanneer zij niet naar de opvang komen. De
Herfstvakantie is van 18 t/m 22 okt.
GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
IPC
Wij werken aan de volgende IPC Units:
KDV en 1/ 2: Zo spelen wij
3/ 4: Onze wereld
5/ 6: Red de wereld
7/ 8: De wijde wereld
De BSO sluit aan bij het thema’s van de
leeftijdsgroep.
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KDV
Deze week hebben we veel voorgelezen. De
kinderen luisteren graag naar het verhaal uit het
boek ‘Raad eens hoeveel ik van je jou’ van Sam
McBratney.

Uilen

Groepen 1/2
Vandaag hadden de groepen 1/2 de afsluiting
van hun IPC-thema. Er lag vanmorgen een
envelop met een brief in de kleuterklassen. De
brief was van de vader van Pippi. Hij schreef dat
hij een schat had verstopt. We moesten eerst de
schatkaart in de klas vinden. Dat viel nog niet
mee. Vervolgens hebben we de route op de
schatkaart gevolgd. De schat bleek na lang
zoeken en graven uiteindelijk in de zandbak te
liggen. In de schat zaten allemaal kleine
schatkistjes met snoepjes.
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Muizen

Groep 4b
De kunstles van IPC ging over bomen. Op
dinsdag hebben we de bomen op het plein
bekeken. Donderdag maakten we in de klas onze
boom als groepswerk. Eerst overleggen over de
boom en het materiaal, daarna lekker aan de
slag.

Vossen
Bij de vossen hebben de kinderen zichzelf
geschilderd als Pippi Langkous of een piraat.
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Groep 8
Lekker samen lezen, een gezellig begin van de
dag!

Groepen 5/6
Ook deze week was het lekker weer om buiten
'Bewegend leren’ te doen. De kinderen van groep
5 moesten wisselgeld uitrekenen en de kinderen
van groep 6 moesten plussommen uitrekenen.
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BSO
Uitkijktoren
Afgelopen week kregen de kinderen van
Uitkijktoren een basketbalclinic van hun eigen
groepsleidster Fabiënne. Fabiënne is dol op
sporten en deelt deze passie graag met de
kinderen. Iedere medewerker heeft zo zijn of
haar eigen talenten en deze zetten we graag in
t.b.v. een leuk activiteitenaanbod voor de
kinderen.

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Ridderzaal
De Ridderzaal was deze week in Engeland. N.a.v.
de Engels thee hebben de kinderen zelf
theezakjes gemaakt.

Oktober kindermaand
Gratis meedoen aan workshops en spannende
speurtochten? Een mooie kindervoorstelling
bezoeken of een leuke rondleiding volgen?
Rondkijken in een kasteel of museum? Het kan
tijdens Oktober Kindermaand 2021.
De afgelopen week hebben alle leerlingen twee
boekjes meegekregen voor de Oktober
Kindermaand.

