2020-2021 Infobulletin 41
Agenda
28 juni
22 juni
22 juni
24 juni
25 juni
30 juni
1 juli
2 juli
2 juli
7 juli
8 juli
9 juli
12 juli

Start contactweek 2
OV
Schoolreis groepen 3
MR/OC (uitgesteld tot 8 juli)
Feestelijke dag groepen 1/2
Musical groep 8a
Musical groep 8b
Rapport mee
Schoolreis groepen 4/5
Afscheid groepen 8
MR vergadering
Laatste schooldag
Zomervakantie t/m 20 augustus

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht
Personeel
Henk-Jaap gaat volgend schooljaar lesgeven aan
onze Deltagroep (Plusklas) en op de Schuthoek.
Daarnaast is Henk-Jaap een dag te vinden op de
Veenvlinder. We wensen Henk-Jaap veel succes
met de nieuwe uitdaging!
Covidmaatregelen
We zijn uiteraard heel blij met de versoepeling
van de maatregelen! Het is wel erg vervelend dat
er op de valreep toch nog één van onze scholen
werd geconfronteerd met een Covid-besmetting
bij drie leerkrachten.
Dit sterkt ons in de wens om ons tot de
zomervakantie nog zo goed mogelijk aan de
maatregelen te houden. We houden de cohorten
tijdens lestijd in stand en binnen het IKC blijven
we mondkapjes dragen tot we op een (werk)plek
zitten.
Ook vragen wij tot de zomervakantie externe
partijen om een mondkapje te dragen.
De contactmomenten vinden plaats via Teams.
We hopen op deze manier dat iedereen gezond
de zomervakantie in gaat! En we hopen natuurlijk
dat Covid daarna helemaal tot de verleden tijd
behoort!

25 juni 2021
Groepsindeling 2021-2022
Groep 1/2a: Brenda (ma, di, wo)
Dâna (do, vr)
Groep 1/2b: Marion (ma, di, do, vr)
Lioba (wo)
Groep 1/2c: Dâna (ma, di)
Birgit (wo, do, vr)
Groep 1/2d: José (ma, di , wo)
Lioba (do, vr)
Groep 3:
Groep 4a:
Groep 4b:

Harma (ma, di, do, vr)
Aletta (wo)
Hannah (ma, di)
Annemiek (wo, do, vr)
Veronique (ma t/m vr)

Groep 5/6a: Erzsi (ma t/m vr)
Groep 5/6b: Jeannette (di, wo, do, vr)
Rob (ma)
Groep 5/6c: Jan (ma, di, do, vr)
Rob (wo)
Groep 7a:
Groep 7b:
Groep 8:

Jasper (ma t/m vr)
Benny (ma t/m vr)
Jantine (ma, wo, do ,vr)
Rob (di)

Daarnaast is Aletta twee dagen extra aanwezig in
groep 3 en Rob is een dag extra aanwezig in
groep 8.
Verder is Carin H. (onderwijsassistente) net als
het afgelopen jaar het volgende schooljaar ook
twee dagen per week verbonden aan de
Westerburcht.
Ingangen 2021-2022
Volgend schooljaar worden de volgende ingangen
gebruikt:
Groep KDV en 1/2: ingang op het grote plein
Groep 3, 7 en 8 ingang aan de Vermeerweg
Groep 4, 5 en 6 zij-ingang Jan Steenweg
Ouders in de school
Tijdens de coronatijd is gebleken dat de dag voor
voor de kinderen veel rustiger start wanneer er ’s
morgens geen ouders in de school zijn. Dit is ook
fijn voor de kinderen die al vroeg zijn gestart in
de voorschoolse opvang. Deze rustige start van
de dag willen we ook na de de zomervakantie zo
houden. De kinderen mogen dan weer vanaf 8.20
uur naar binnen, zodat ze rustig de tijd hebben
tot 8.30 uur voor de les start.
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Uiteraard zijn de ouders welkom om tussen 14.00
uur en 14.15 uur de leerkracht aan te spreken of
een kijkje te nemen in de groep van hun
kind(eren). Om 14.15 uur start de pauze van de
leerkrachten.
We maken een uitzondering voor de kinderen die
vier jaar worden en voor het eerst naar school
gaan. Zij mogen de eerste dagen weken door hun
ouders naar binnen worden gebracht. Dit maakt
voor sommige kinderen (en ouders
) het
wennen wat gemakkelijker.
Uiteraard zijn er ook nog andere momenten in
het jaar dat de ouders welkom zijn. Dit is o.a.
tijdens de informatieavonden, inloopochtenden,
lampionstentoonstelling, oma- en opadag,
thema-avonden enz.
Informatie groepen 6
De ouders van de groepen 6 hebben via Teams
informatie ontvangen over de Plaatsingswijzer.
De Plaatsingswijzer is een belangrijk instrument
bij het uiteindelijke advies voor het niveau van
het voortgezet onderwijs.
Actie “Ruim baan voor Meraan”
De familie van Merano heeft dringend een nieuwe
rolstoelbus nodig! Merano kan hiermee door zijn
ouders naar de dagbesteding, het ziekenhuis of
revalidatiecentrum worden gebracht en ‘gewoon’
een bezoekje aan oma en opa of een gezinsuitje
zou natuurlijk ook heel leuk zijn!
Het verhaal van Merano kunt u vinden op:
www.doneeractie.nl/ruim-baan-voor-meraanmerano/-52831
IKC De Westerburcht gaat uiteraard haar steentje
bijdragen! Wilt u nu alvast iets doen? Vanaf dit
moment kunt u tot 4 juli bij Albert Heijn uw
statiegeldbonnetje inleveren ten bate van de
actie!
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Deltagroep
Henk-Jaap gaat de uitvoering van de Plusklas op
zich nemen. Hoe dit eruit komt te zien weten we
nog niet precies. Zodra hierover meer bekend is,
laten we u dit weten.
Schoolreizen
Wanneer u uw bijdrage nog niet heeft betaald,
wilt u dit dan z.s.m. doen? Wij willen heel graag
voor de zomervakantie onze facturen netjes
betalen. U vindt de bedragen in de vorige
Infobulletins. Hartelijk dank alvast!
Ouderportaal kinderopvang
Momenteel ondervinden enkele ouders problemen
met het installeren van de ouderapp. Dit is
gemeld bij Nanny4all. Het gaat dan met name
om ouders die de app willen installeren via
Android. Wij gaan ervanuit dat deze problemen
binnenkort verholpen zijn.
Inmiddels zijn de eerste groepsberichten en
foto's verstuurd via het Ouderportaal. Wij hopen
dat u hierdoor een nog betere indruk van de
opvang krijgt.
Voor de personeelsplanning is het belangrijk om
te weten wanneer de kinderen afwezig zijn
vanwege hun zomervakantie. Wij willen graag zo
veel mogelijk vaste gezichten bieden. Wilt u dit
a.u.b. zo spoedig mogelijk aangeven via de
ouderapp? Hartelijk dank alvast!
Zonnebrand en kleding
We zijn erg blij met de warme dagen. Wel is het
belangrijk, om met name de jongste kinderen,
goed in te smeren, voordat zij naar het KDV/de
school gaan. Ook vragen wij u om erop te letten
of de kinderen passend gekleed gaan m.b.t de
temperatuur.
Er hangt nu één schaduwdoek, de tweede is
onderweg.
BHV
In de afgelopen en komende weken hebben de
BHV-ers de herhalingscursus voor levensreddend
handelen en brand & ontruiming gehad.
Herhaling over verband aanleggen, beademen,
gebruik AED, ontruiming en hoe verschillende
soorten branden moeten worden geblust.
Natuurlijk hopen we er geen gebruik van te
hoeven maken, maar het is altijd goed om op de
hoogte te blijven van de meest recente
ontwikkelingen op het gebied van BHV.
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De margedagen op 17 september en 15
november worden besteed aan teamscholing IPC
o.l.v. Christy Tanghe.
De margedagen op 9 februari en 17 juni worden
o.a. gebruikt om met het team de analyse van de
opbrengsten te verwerken in de groepsplannen
en het invullen van de rapporten.
De margedagen zijn op verschillende dagen
omdat de teamleden allemaal verplicht aanwezig
moeten zijn op de margedagen en dit in de
urenverantwoording van de parttime werkende
leerkrachten moet passen. Wanneer bv. alle
margedagen op de vrijdag zouden zijn, dan
hebben de parttimers die aan het begin van de
week werken te veel “terug-kom-uren” waardoor
zij geen/weinig uren over zouden hebben voor
hun overige taken. Bij studiedagen is het
natuurlijk ook van belang dat de gewenste
externen kunnen op de geplande dag.

IPC
De nieuwe jaarplanner is nog niet helemaal klaar,
maar we hebben alvast de (uitgestelde)
ouderavond IPC gepland op 16 september.
Christy Tange neemt de ouders op deze avond
mee in de structuur en inhoud van IPC. Deze
avond kunt u dus alvast noteren in uw agenda!
De leerkrachten hebben aan de hand van de
jaardoelen van de geïntegreerde vakken de
nieuwe thema’s voor het volgende jaar gekozen.
De thema’s worden in de nieuwe jaarplanner
vermeld.
Gevonden voorwerpen
Bij de ingang aan de Vermeerweg vindt u de
mand met gevonden voorwerpen.
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag: 15 april 2022
Tweede Paasdag: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022
Margedagen 2021-2022
Vrijdag 17 september 2022: teamscholing IPC
Maandag 15 november 2022: teamscholing IPC
Woensdag 9 februari 2022: administratiedag
Vrijdag 17 juni 2022: administratiedag

Ros Theater acteren/musical
Onderaan bij de activiteiten vindt u informatie
over de Ros Theaterschool. Kinderen die op
dinsdag in de BSO zitten kunnen ook meedoen
via een speciale regeling. Hiervoor kunt u zich
melden bij Henriëtte of Dewi.
Facebook
Wij vinden het fijn dat zoveel ouders genieten
van de berichtjes en foto’s op Facebook!
Like ons op IKC De Westerburcht!
NIEUWS UIT DE GROEPEN
KDV
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Samen met Puk hebben we het verhaal van
Trompie en zijn lange slurf gelezen.
Groepen 1/2
Afgelopen maandag was het sinds lange tijd
regenachtig onder schooltijd. De kleuters hebben
toen o.a. spelletjes in het speellokaal gedaan.

Groepen 3
De kinderen van de groepen 3 waren afgelopen
dinsdag op schoolreisje. Met een touringcar zijn
ze vertrokken naar Sanjes Safari in Veenwouden.
Ze hebben ontzettend genoten. De kinderen
hebben dieren geaaid en geknuffeld. Er waren
verschillende attracties die de kinderen veelal zelf
konden besturen en uiteraard hebben de
kinderen lekker geluncht. Het was een prachtige
dag!
Schoolreisje
De kinderen van de groepen 1/2 mochten
verkleed naar school komen. Buiten stonden 3
prachtige luchtkussens waar de kinderen naar
hartenlust konden klimmen, klauteren, glijden en
springen.
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Groep 3b
In groep 3b zijn ze creatief bezig geweest. Ze
hebben hun eigen camping gemaakt.
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Groepen 6
Gastles in de groepen 6.
De vader van Anna (Rense Boomsma) gaf een
gastles over ‘zwarte gaten’. Heel interessant en
ook geheimzinnig!

Groep 4/5
De groepen 4/5 hadden het deze week druk met
het vliegveld deze week. Na uitleg over
vliegtuiglogo's gingen we ze zelf ontwerpen.
Eerst op zoek naar vlaggen van een land om te
kijken welke kleuren we nodig hadden. Daarna
ontwerpen. Het werden creatieve logo's.
Woensdag kwam Jacqueline, moeder van Flynn
uit groep 8 vertellen over haar werk als
stewardess. Alle informatie leverde vragen op.
Gelukkig had Jacqueline ook overal een antwoord
op. Inmiddels willen een aantal kinderen
stewardess worden en dat geeft maar aan hoe
enthousiast haar gastles was. Jacqueline
nogmaals bedankt!

Groep 7
Muziekles: ‘The bicycle race’
De tekst van het liedje zelf was eerst een beetje
apart maar het was ook erg grappig. We waren
lekker aan het mee zingen.
Maar we gingen verder met muziek maken op
een fiets. We hadden ons in groepjes verdeeld en
gingen snel aan de slag om een ritme te maken.
Veel mooie ritmes hadden we gehoord van alleen
het gebruik van een fiets en ritmestokjes.
Deze les was erg leuk om uit te voeren en we
hadden veel lol.
Britt
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Daarna kon je er een stok of touw aan vast
maken zodat je ze vast kon houden. Daarna
gingen we op de foto.
Louiza

Nieuwsbegrip
We moesten voor nieuwsbegrip een kahoot
maken over Pokemon. Eerst moesten we de
sleutelvragen maken en vervolgens moesten we
een computer opstarten en toen moesten we
https://create.kahoot.it/auth/register invullen.
Op deze site gingen we allemaal vragen
bedenken. Het groepje van Farhad , Luuk en
Femke moest de kahoot voor de klas doen. Dat
was superleuk.
Tijn
Groepen 8
De kinderen van de groepen 8 zijn al weken
bezig met de voorbereidingen voor de musical.
We zijn erg blij dat Erwin van Dijk, vader van een
leerling uit groep 8 de Stadjershal ter beschikking
heeft gesteld, zodat de musical met publiek op
gepaste afstand kan worden opgevoerd. Hartelijk
dank hiervoor! We willen uiteraard niet te veel
verklappen, maar hieronder een klein tipje van
de sluier:
De Azteken maskers
Heel lang geleden waren er Azteken die maskers
droegen, wij hebben die maskers na gemaakt.
We hebben uit kartonnen dozen vormen
gesneden met een stanleymes. Daarna kon je ze
gaan verven en je kon ze versieren met
bijvoorbeeld papier, diamantjes, veren en touw.
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Op de website van IVN kun je ook leuke ideeën
opdoen voor thuis.

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

BSO
Dinsdag 29 juni is het Modderdag. Ook op de
BSO gaan we deze dag vieren met allerlei
activiteiten. De kinderen kunnen o.a. een
modderschilderij maken, er zijn modder
voelbakken, ze kunnen met zand tekenen en
moddertaartjes bakken. Als kers op de
moddertaart krijgen de kinderen een heus
certificaat als bewijs van deelname. Zouden jullie
de kinderen extra kleding mee willen geven of
iets dergelijks? We gaan er een leuke, vieze dag
van maken!

Nieuws van de bibliotheek
Boek ’n Trip komt eraan!
Met deze zomeractie van Jeugdbibliotheek
kunnen kinderen de mooiste verhalen beleven
tijdens de zomervakantie. Gewoon op een
telefoon of tablet. Ze downloaden simpelweg de
leukste e-books en luisterboeken met de gratis
online Bibliotheek-app. Ook als ze nog geen lid
zijn van de bieb.
Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van
kinderen extra groot vanwege achterstanden
door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens
de vakantie extra belangrijk en dat kan
gemakkelijk via de online Bibliotheek-app!
Lekker lezen op vakantie
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal
van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op
digitaal avontuur met De regels van Floor? Met
de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je
leerlingen downloaden simpelweg de leukste
lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet
met de online Bibliotheek-app.
Hoe werkt Boek 'n Trip?
Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en
iOS), 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
Elk boek drie weken lenen.
De Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31
augustus.
Speciale selectie zomerboeken per
leeftijdscategorie.
Toegang tot duizenden jeugdtitels.
Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en
op vakantie.
Geen boetes als boeken te laat worden
ingeleverd.
Meer informatie over Boek 'n Trip vind je via
www.jeugdbibliotheek.nl/boektrip .
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Voorkom terugval
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor
leerlingen en ouders want ze hoeven niet speciaal
naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af
te sluiten. Zo komen ze ontspannen en belezen
weer terug op school en voorkom je een terugval
in het AVI-niveau. Ook voor leerlingen die al wél
lid zijn van de bieb staan dezelfde leuke boeken
klaar om deze zomer door te kunnen lezen.
Naschoolse lessen acteren/musical

Geachte ouders/verzorgers en kinderen van
basisschool De Westerburcht,
Graag vragen wij in deze nieuwsbrief uw
aandacht voor het volgende.
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 24 augustus starten wij, onder
voorbehoud van corona, weer met de met een
musicalcursus voor kinderen van 7- 12 jaar in het
speellokaal van de Westerburcht. De is van
14.45-16.15. Lisanne Eshuis gaat de lessen
geven.
Waarom geven wij les in de speellokalen van de
basisscholen? Wij vinden het belangrijk dat alle
kinderen een kans krijgen om te ontdekken of ze
theater leuk vinden om te doen. Zodat ze kunnen
ontdekken of ze hiervoor talent hebben.
Daarom komen wij naar de scholen toe. En de
scholen vinden het fijn dat wij komen. Het laat
zien dat ze cultuur belangrijk vinden.
Bovendien hoeven de ouders de kinderen niet
meer speciaal te halen en te brengen. Want de
kinderen kunnen op school in hun vertrouwde
omgeving met theater bezig. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen zich persoonlijk
ontwikkelen en dat ze theatervaardigheden leren.
Elk seizoen sluiten we af met een eindvoorstelling
waaraan alle kinderen meedoen. De voorstelling
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wordt gespeeld in theaterzaal De Schalm in
Podium Zuidhaege in Assen.
De lessen zijn op de dinsdagmiddagen van
14.45-16.15. De lessen gaan door tot half juni.
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.
Wil uw kind een gratis proefles volgen? Dan kunt
u uw kind opgeven bij Anita Ros,
rostheater@gmail.com, 06 405 36 119. Mocht de
cursus niet door kunnen gaan vanwege corona,
dan wordt niets in rekening gebracht.
Wilt u meer weten over ons rooster, aanbod,
gespeelde voorstellingen etc.? Bekijk dan onze
site www.rostheater.nl
De eerste les is een gratis proefles. We starten
de cursus bij minimaal 10 kinderen.
U kunt uw kind nu al opgeven.
Met vriendelijke groet, mede namens de
docenten
Anita Ros
Theatermaker/docent
Ros Theater en Musical School Drenthe
www.rostheater.nl
facebook.com/rostheater
06 40536119

Het Ros Theater

Springt eruit!
Zomerchallenge met oma/opa
De 'Zomerchallenge' in Drenthe gaat van start in
de vakantie! Veilig Verkeer Nederland daagt alle
opa's, oma's en (klein)kinderen in Drenthe uit om
in de zomervakantie samen zoveel mogelijk te
fietsen. Samen fietsen is namelijk gezellig, goed
voor je gezondheid en voor kinderen is het
belangrijk om veel fietservaring op te doen in het
verkeer. De Zomerchallenge bestaat uit
verschillende opdrachten die je tijdens het fietsen
uitvoert. Je sprokkelt plaatsnamen, speelt bingo
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en fietst een verhalentocht van de Drentse
schrijver, Chris Vegter. De opdrachten zijn
gebundeld in een speciaal boekje. Onder de
deelnemende families die alle uitdagingen
hebben gedaan, wordt een dagje uit in Drenthe
verloot! Opgeven? Ga
naar: www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe
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