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Aukelien woensdag! Als de kinderen dat willen,
mogen ze hun pietenpak aan naar de gymles
.
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OV
Sinterklaas
Kerstdiner
School sluit om 12.00 uur!
KDV/BSO sluit 17.00 uur!
KDV/BSO gesloten
Zilveren Kanjerweek
OV
Start Citoweken
MR/OC = IKC raad
Start Nationale Voorleesdagen
IKC Thema avond (Gr.8 naar het VO)

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Sinterklaas
De Decembergroep heeft de school prachtig
versierd! Ook hebben we de afgelopen week weer
genoten van de filmpjes. Rommelpiet heeft er
een rommeltje van gemaakt en hij heeft een
verrassinkje achtergelaten. De Sinterklaas
stemming zit er al goed in op De Westerburcht!
Hieronder vindt u de linkjes van de filmpjes:

Intro: https://vimeo.com/647898092/f325adf1f5
Journaal 1:
https://vimeo.com/647900795/926a650ce8
Journaal 2:
https://vimeo.com/648810799/9208fdb578
Bericht vanuit de gymleerkrachten
Zoals jullie allen weten, is afgelopen week
Rommelpiet op school geweest. Rommelpiet
heeft niet alleen rommel op school gemaakt en
cadeautjes achter gelaten, maar Rommelpiet
heeft ook een bericht van de Sint achtergelaten
voor meester Eddie en juf Aukelien. Sint heeft
gevraagd of wij met de kinderen willen oefenen
in de gymles. Daarom zal meester Eddie
maandag Pietengym doen in de gymles en juf

Personeel
De afgelopen week waren er helaas een paar
leerkrachten ziek. Er zijn op dit moment bijna
geen invalkrachten beschikbaar. Dit betekent
soms dat er een groep niet naar school kan. We
doen er alles aan om dit te vermijden. Er zijn
inmiddels onderbouwgroepen opgesplitst, PM-ers
voor de groep gegaan en een enkele keer
stonden de stagiaires voor de groep. Ook heeft
Aukelien (vakleerkracht) een extra dag gewerkt
en een leerkracht vervangen.
We maken ons ernstig zorgen over deze
problematiek, maar zien op korte termijn geen
oplossing voor dit grote probleem. Ook de
kinderopvang heeft te kampen met een
personeelstekort.
Teamleden die ziek zijn, werken regelmatig te
lang door of pakken hun werk te snel op omdat
zij zich niet prettig voelen t.o.v. “hun kinderen”
en hun collega’s. Ook wordt de druk op de
teamleden die wel aanwezig zijn groter. Op de
langere termijn kan dit uiteraard ook weer voor
extra uitval zorgen. Zo gaan we rond in een
zorgelijk cirkeltje.
We realiseren ons dat u door de uitval van een
leerkracht, vooral wanneer uw kind niet naar
school kan, ook voor een uitdaging staat. We
bedanken u dan ook hartelijk voor uw begrip ten
aanzien van deze problematiek!
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Afmelden vanwege ziekte
Vanaf heden is het alleen nog mogelijk om uw
kind af te melden via Parro (voorkeur) of
telefonisch. Het mailadres is gedeactiveerd.
Tot ziens!
En dan zit het er bijna op...
Maandag nog 1 dagje werken op De
Westerburcht en dan trek ik de deur van groep 8
achter mij dicht...
Vanaf woensdag ga ik werken op de Kentalis
Guyotschool voor VSO (Voortgezet Speciaal
Onderwijs) in Haren. Ik ga Nederlands geven aan
slechthorende en dove kinderen. Een mooie
nieuwe uitdaging waar ik ontzettend veel zin in
heb!
En wat ga ik de Westerburcht missen, zeker mijn
fijne groep 8 van nu.
Ik heb 12,5 jaar met onwijs veel plezier gewerkt
op deze school, met een heerlijk team.
Ik wens iedereen alle goeds voor de toekomst en
vast tot ziens in het dorp!
Lieve groet, Jantine
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Verkeerscommissie
De veiligheid in het verkeer, de activiteiten die
kinderen aangeboden krijgen m.b.t. veilig
verkeersgedrag en een veilige schoolomgeving
vinden wij erg belangrijk. Dit geldt natuurlijk ook
voor u! We willen daarom graag starten met een
nieuwe verkeerscommissie waarin ouders samen
met een leerkracht aan de slag gaan! Lijkt u dit
een leuke uitdaging dan kunt u zich aanmelden
via h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Wanneer er enkele aanmeldingen binnen zijn
gaan we een momentje plannen zodat we even
kunnen doorspreken wat precies de bedoeling is.
U kunt dan altijd nog even bedenken of de
verkeerscommissie daadwerkelijk iets voor u is.
In het onderstaande stukje legt Brenda alvast
e.e.a. uit.

Schoolfruit
Volgende week gaan we genieten van: appel,
tomaatjes en sinaasappels. We gaan weer lekker
genieten van deze gezonde hap! Uw
kind hoeft op dinsdag, woensdag en donderdag
geen fruit mee naar school.

Nieuwe leerlingen
Steeds meer zusjes/broertjes worden
ingeschreven. Dat is fijn omdat we daardoor een
goed beeld van de prognoses voor de komende
jaren krijgen. Dit is belangrijk voor ons, omdat
we hierdoor op tijd op zoek kunnen naar
personeel en we hen perspectief kunnen bieden.
U kunt een inschrijfformulier vinden op de
website of aanvragen via
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Hartelijk dank alvast!

Coronamaatregelen
We hebben zojuist weer een persconferentie
gevolgd en de nieuwe maatregelen kunnen
horen. Op De Westerburcht letten we inmiddels
weer extra op o.a. het ontsmetten van de handen
bij binnenkomst en de 1.5 meter regel.
Nieuw is dat alle kinderen vanaf groep 6 en
volwassenen die het gebouw betreden een
mondkapje moeten dragen. Hoe gaan we dat nu
weer doen met onze drie groepen 5/6? Solidair
en allemaal? Of alleen groep 6? En wat zullen de
reacties zijn op de uiteindelijke beslissing?
Het wordt wederom een weekendje wachten op
uitwerkingen van minister Slob, de vakbonden,
de GGD en Baasis, nadenken en overleggen met
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het team. Laten we vooral eerst maar hopen dat
de besmettingscijfers snel zullen dalen en dat we
allemaal gezond blijven!
Schoolfotograaf
Het duurt nog iets langer voordat u de mooie
resultaten van de schoolfotograaf mag
ontvangen. Er wordt druk aan gewerkt. Zodra zij
contact met ons opnemen, hoort u van ons via
Parro en/of het Infobulletin.
GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
IPC
We werken wij aan de volgende IPC Units:
KDV en 1/ 2: Feesten
3/ 4:
Communicatie
5/ 6:
Uitvindingen en machines
7/ 8:
Opgroeien
De BSO sluit aan bij het thema van de
leeftijdsgroep.

KDV
Samen met Puk hebben we geknutseld met het
welbekende thema 'Sinterklaas’.

Groep 7b
Als kinderen het fijn vinden dan mogen ze sloffen
mee naar school.

Groepen 1/2
Er wordt volop gewerkt aan het thema. De
kinderen hebben afgelopen week o.a. geknutseld
en pepernoten gebakken.
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Tijdens de opening van het nieuwe thema van
IPC ‘Opgroeien’ hebben we bekeken hoe de
kinderen er in de toekomst uit zouden kunnen
zien.

Bij het nieuwe thema van IPC hebben we kennis
opgedaan van het menselijk lichaam.

BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
Af en toe hebben de kinderen ongelukjes of
spelen de kinderen gewoon graag in de plassen
water. We raken steeds verder door onze
voorraad reservekleding heen. Indien u thuis nog
onderbroeken en joggingbroeken maat 98 t/m
128 heeft liggen die u niet meer gebruikt, dan
zouden wij deze graag ontvangen.
UITSPRAKEN VAN DE WEEK
'Weet je wat ik dacht? Is Sinterklaas wel geboren
als Sinterklaas? Misschien heet hij wel gewoon
Klaas!’
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ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Sport & Cultuurpret Tynaarlo
De activiteiten voor 25 oktober t/m 24 december
zijn te vinden op www.tynaarlo.nl/sportpret
In Eelde gaat het o.a. om freerunning, turnen,
hockey, theater, musical en acteren.

