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Oud Papier

Gedeeltelijke herstart
Voorlopig gaan we er vanuit dat het lesrooster
voor de kinderen na 20 mei gewoon door blijft
lopen. Dus de ene dag de ene groep en de
andere dag de andere groep. (de groepen die op
19 mei naar school gingen, gaan ook op 25 mei)
BSO en noodopvang
Op de dagen dat kinderen weer naar school gaan
kunnen zij, als er sprake is van een contract met
Kids First, gebruik maken van onze BSO.
Daarnaast wordt ook noodopvang georganiseerd
voor ouders met cruciale beroepen.
Wanneer u hiervan gebruik moet maken omdat
er in de thuissituatie geen oplossing voor handen
is, dan kunt u dit via een mail kenbaar maken bij
Henriëtte. (h.baarveld@stichtingbaasis.nl)
Samen met Dewi Schroor wordt een planning
gemaakt voor het gehele IKC.
Wanneer u voor de eerste keer gebruik maakt
van opvang door Kids First, moet u zich ook
aanmelden bij Kids First. (088-0350400)

15 mei 2020
Weer naar school en de opvang
Wat waren we blij dat we afgelopen maandag en
dinsdag de kinderen weer mochten ontvangen in
ons fijne gebouw! Het voor iedereen best
spannend, maar het is zo fijn verlopen! We zijn
erg trots op de stoere kinderen die helemaal
alleen binnenstapten. Handjes onder de gel-pomp
en de blik vol verwachting op wat er komen zou.
Tot onze verbazing namen de kinderen de nieuwe
maatregelen voor kennisgeving aan en leek het
alsof het nooit anders was geweest. Wat zijn
kinderen toch flexibel!
In de groepen is uiteraard gesproken over
Corona en de tijd dat ze niet naar school/de
opvang konden. Maar al snel wilden ze weer
“gewoon” aan de slag. Omdat iedereen weer
moet wennen aan het ritme zijn er extra, wat
langere pauzes ingelast en tussendoor
afwisselende activiteiten aangeboden.
We kunnen terug kijken op een fijne week!
Voor het eerst naar De Westerburcht
Voor een aantal gezinnen was afgelopen
maandag de eerste dag op IKC De Westerburcht.
Dit was extra spannend voor de kinderen en hun
ouders. Gaan normaal gesproken de ouders
gezellig mee naar binnen, nu stapten de nieuwe
kinderen alleen over de drempel.
Natuurlijk werden zij warm ontvangen, maar we
willen hier nog wel even aangeven dat we heel
trots zijn op deze stoere kanjers!
Noodopvang
Zoals u weet wordt er naast de lesdagen en de
reguliere opvang op deze dagen ook noodopvang
aangeboden voor kinderen van ouders met
cruciale beroepen.
De overheid heeft bepaald dat deze opvang
onder schooltijd geregeld moet worden door het
onderwijs en buiten de lestijd door de
kinderopvang.
Het vergt een behoorlijke organisatie om de
noodopvang in goede banen te leiden.
In principe werken de kinderen in de noodopvang
zelfstandig aan hun thuiswerkpakket. De
leerkrachten geven les aan de kinderen die op
dat moment hun lesdag hebben. De kinderen in
de noodopvang moeten hun thuiswerkpakket dus
meenemen.
We maken ons zorgen over het aantal kinderen in
de noodopvang in relatie tot het beschikbare
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personeel. We merken dat er langzamerhand
meer aanvragen binnenkomen en daardoor zijn
er meer kinderen “in huis” dan de 50% die
aangeven worden in de richtlijnen. We vragen u
dringend om hier, in het belang van de kinderen
en het personeel, zoveel mogelijk rekening mee
te houden.
Door creatief om te gaan met de mogelijkheden
lukt het soms om een extra personeelslid in te
zetten. Hiervoor zijn namelijk door de overheid
geen extra faciliteiten beschikbaar gesteld.
Wanneer er een extra personeelslid ingezet kan
worden dan wordt de noodopvang zoveel
mogelijk buiten de groepen gerealiseerd. Deze
kinderen hebben hierdoor wel te maken met
wisselende gezichten.
De kinderen van groep 1/2 worden daarom
(wanneer het niet teveel zijn) bij voorkeur toch
opgevangen in de eigen groep.
Wanneer de oudere kinderen opgevangen worden
in de eigen groep worden zij geconfronteerd met
klasgenoten die het programma volgen dat zij al
hebben gehad of de volgende dag aangeboden
krijgen, terwijl zij zelfstandig aan hun
thuiswerkpakket werken.
Uiteraard spelen en bewegen de kinderen in de
noodopvang wel zoveel mogelijk met hun eigen
klasgenoten.
We hopen dat we binnenkort weer 100% mogen
starten, zodat de extra druk op kinderen en
teamleden tot het verleden gaan behoren.
We ontvangen veel complimenten voor de wijze
waarop IKC De Westerburcht omgaat met de
consequenties van de Coronacrisis. Daar zijn we
erg blij mee, maar we willen u hierbij ook heel
hartelijk danken voor uw begrip!
Schooljaar 2020-2021
Op dit moment houdt het team zich na schooltijd
bezig met de voorbereidingen voor het volgende
schooljaar. Door de Coronacrisis zijn de
ontwikkelingen wat naar de achtergrond
verschoven, maar we pakken het voortvarend op
zodat we na de zomervakantie een flinke stappen
kunnen maken, waardoor het aanbod nog
boeiender zal worden.
Er staan een aantal interessante ontwikkelingen
op het programma:
-

Er zullen volgend jaar (grotendeels) 13
groepen zijn
We willen starten met de (gefaseerde)
invoering van een nieuwe methode voor
Engels voor de groepen 5 t/m 8

-

-2-

We willen een keus maken voor een
methode waarin (een aantal) vakken
geïntegreerd worden aangeboden en hier
na de zomervakantie (gefaseerd) een
start mee maken

Het team werkt professioneel en enthousiast aan
de ontwikkeling van ons onderwijsaanbod. We
begrijpen uiteraard dat u ook benieuwd bent en,
afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het
team en de uitkomsten van de overleggen met
de MR, houden we u we op de hoogte via het
Infobulletin of de mail.
IKC-raad
Het is de bedoeling dat de oudercommissie van
de kinderopvang samen met de MR een IKC raad
gaat vormen. De IKC-raad gaat, naast de
werkzaamheden t.b.v. de oudercommissie en/of
MR, de belangen behartigen die effect hebben op
ons gehele IKC.
We zijn blij dat zich inmiddels een ouder heeft
aangemeld voor de oudercommissie van de
kinderopvang. We hopen dat er nog een paar
aanmeldingen binnenkomen, zodat we een
evenwichtige IKC-raad kunnen opzetten.
Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan de IKCraad, of u wilt graag meer informatie, dan kunt u
zich melden bij Dewi Schroor.
(d.schroor@stichtingbaasis.nl)
ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN
Sportpret
De regering heeft sportverenigingen opgeroepen
om hun trainingen ook aan te bieden aan nietleden, zodat ieder kind toch kan sporten in deze
coronatijd. Want zoals iedereen weet is beweging
natuurlijk enorm belangrijk. Daarom bieden de
sportverenigingen de mogelijkheid om te sporten
ook voor niet-leden. Meer informatie vindt u op
de website van de gemeente bij
Sportpret: www.tynaarlo.nl/sportpret

