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Agenda
24 mrt
25 mrt
2 apr
5 apr
13 apr
19 apr

OV
MR/OC
Goede Vrijdag (kinderopvang geopend)
Tweede Paasdag
GMR
MR/OC

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht
Traktaties
Vanaf 15 maart mogen kinderen in de eigen
groep trakteren op voorverpakte traktaties.
Helaas is er even geen ruimte voor eigen baksels.
Trakteren is dus niet verplicht, maar het mag
wel, mits de traktatie voorverpakt is. De kinderen
gaan de klassen niet rond.
Rapport
Op 9 april krijgt uw kind het rapport mee naar
huis. De leerkrachten hebben recent alle ouders
gesproken. Mocht er aanleiding zijn voor een
extra gesprek dan ontvangt u hiervoor een
uitnodiging. Uiteraard kunt u desgewenst zelf ook
een afspraak maken.
Tennisles
I.v.m. de verkiezingen was sporthal Groote Veen
afgelopen week niet beschikbaar voor onze
gymlessen. Maar dat mocht de pret niet drukken,
want de kinderen van groep 3 t/m 5 hebben goed
gebruik gemaakt van de tennisbanen van ‘TV De
Marsch’. De weersvoorspellingen voor afgelopen
maandag waren helaas niet zo goed en toen is er
een vervangende les in de klas aangeboden. De
kinderen van groep 6 t/m 8 mogen
aankomende maandag tennissen en dan
hopen we natuurlijk op beter weer! Denkt u er
nog even om dat de kinderen sneakers
aantrekken die dag?!
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Dewi en Henriëtte houden de aanmeldingen bij.
Het is het zeer belangrijk dat u de aanvragen
naar beide mailadressen mailt, zodat u vlot een
antwoord kunt ontvangen.
d.schroor@stichtingbaasis.nl en
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Ouderportaal
Kids First heeft inmiddels een ouderportaal voor
u geopend. Hierover heeft u bericht ontvangen.
Wij willen u vragen deze nog niet te gebruiken
m.b.t. ruildagen en afmelden. Dit zal nog steeds
gaan zoals hierboven beschreven. Zodra de BSO
regulier open gaat, is het wel de bedoeling dat u
dit registreert in het ouderportaal.
'Tuiny Forest’

Aanmelden noodopvang BSO en VSO
Helaas mag de BSO nog niet weer regulier open.
We vragen u om uw aanvraag voor de periode
t/m 30 maart voor de BSO en VSO
noodopvang z.s.m. door te geven. Dit kan tot
uiterlijk een dag van tevoren voor 14.00
uur. Indien u iedere week dezelfde dagen aan wil
melden voor de noodopvang, dan kunnen wij dit
eventueel doorplannen wanneer de noodopvang
vanaf 31 maart opnieuw wordt verlengd. U kunt
dit aangeven in uw mailtje. Velen van u hebben
dit inmiddels al gedaan. Het is erg belangrijk
voor ons om tijdig de data te ontvangen, zodat
we een strakke personele planning kunnen
maken. We willen de pedagogisch medewerkers
namelijk ook graag zoveel mogelijk
ondersteuning laten bieden tijdens schooltijd.
De kinderen van de BSO kunnen ’s middags tot
16.30 uur worden opgehaald bij de ingang aan de
Vermeerweg. Vanaf 16.30 uur bij de ingang aan
de Jan Steenweg. De kinderen van de Draken
kunnen de gehele BSO middag bij de Jan
Steenweg worden opgehaald.

Afgelopen week hebben we samen met een
aantal leerlingen een heus ‘Tuiny Forest’
aangelegd op ons IKC terrein. Uiteraard zijn deze
heesters en bomen nu nog kleiner, maar hier
boven kunt u zien wat ons inheemse bos
uiteindelijk te bieden heeft. We hopen dat het
goed wortel schiet en dat we er lang van mogen
genieten.
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Schoolfruit
Afgelopen week genoten we van komkommer,
sinaasappel en appel. Volgende week dinsdag,
woensdag en donderdag gaan we weer smullen
van waspeentjes, ananas, peer! De kinderen
hoeven op dinsdag, woensdag en donderdag
geen fruit mee naar school!

Gevonden voorwerpen
Bij de ingang aan de Vermeerweg kunt u de
mand vinden met gevonden voorwerpen.
Oproep OC lid
We hebben vanuit de kinderopvang sinds ruim
een jaar een oudercommissie. We zijn begonnen
met vier leden. Inmiddels heeft één ouder de OC
verlaten en zijn wij op zoek naar een of meerdere
nieuwe leden. Heeft u kinderen bij de
kinderopvang van IKC de Westerburcht zitten en
vindt u het leuk om actief mee te denken? Dan
willen wij u vragen dit kenbaar te maken bij Dewi
middels d.schroor@stichtingbaasis.nl.
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Facebook
Er zijn weer een aantal ouders bijgekomen die
ons volgen op Facebook en daar zijn wij blij mee!
Like ons op IKC De Westerburcht!
Pasen
Donderdag 1 april vieren we Pasen op school.
Het is in verband met de coronamaatregelen
helaas niet mogelijk om een paasontbijt voor
elkaar te maken. We willen daarom graag wat
extra aandacht aan de lunch besteden.
We zouden het leuk vinden als alle kinderen iets
extra’s in hun lunchtrommel meekrijgen.
Suggesties: gekookt ei, paasbroodje, paaseitjes.
Deze dag zal er zeker aandacht zijn voor de
overige paasactiviteiten!

NIEUWS UIT DE GROEPEN
KDV
Afgelopen week hebben de kinderen zieke Puk
verzorgd. Ze hebben zijn neus gesnoten, fruit
gegeven, Puk ingestopt in zijn bed en verhaaltjes
voorgelezen aan hem. Puk heeft volop genoten
van al deze aandacht.
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De woorden die de komende periode centraal
staan, zijn 'helpen’, 'verkouden', 'hoesten',
‘niezen’, 'ziek', ‘de neus’, 'snuiten', ‘de zakdoek’,
'het kusje’ en ‘weggooien'.

IPC
De nieuwe thema’s/units zijn gestart.
Groep 1/2: Ik kom je helpen
Groep 3/4/5: Hoe gaat het met jou?
Groep 6/7/8: Weer en klimaat
Lesje handen wassen!
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Groep 8a
Weer een nieuwe opdracht van IPC! Als echte
meteorologen en cartologen zijn we aan de slag
gegaan. We hebben weerberichten gemaakt van
verschillende steden in de wereld. Welke termen
en symbolen worden er gebruikt voor het
weerbericht, waarom zijn weerberichten nuttig,
wat weten we al over het land, welke tijd van het
jaar is het, waar ligt het land precies, welke
invloed heeft de evenaar op het klimaat etc. We
hebben alle weerberichten aan de klas
gepresenteerd en veel verteld over de steden en
het klimaat. Kortom: erg leerzaam en een erg
leuke manier van werken!
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prijs in ontvangst nemen. De juryleden worden
binnenkort aan u voorgesteld via Facebook. We
zullen de winnaars t.z.t. bekend maken in het
Infobulletin en op Facebook.
Plezier voor alle kinderen van de BSO
Volgende week woensdag- en vrijdagmiddag
kunnen alle kinderen van de BSO tussen 14.30
en 15.00 uur een activiteit ophalen op het plein
aan de Jan Steenweg om thuis na schooltijd te
doen. Woensdag kunnen de kinderen
ingrediënten ophalen waar ze thuis mee kunnen
koken a.d.h.v. een recept. Op vrijdag kunnen de
kinderen van de BSO een tasje met materialen
ophalen met een instructie erbij, zodat de
kinderen thuis technisch bezig kunnen.

ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN
IKC Westerburcht got talent
Van 1 t/m 26 maart organiseert de BSO, ‘IKC
Westerburcht got talent'. Heb je een talent? Laat
het aan iedereen zien. Alle kinderen die een hobby
of talent hebben die ze met ons willen delen,
mogen hier een filmpje van maken en naar de BSO
appen. Op de noodopvang zullen we met de
aanwezige kinderen die dit ook leuk vinden,
oefenen. Tevens zullen we tijdens de noodopvang
instrumenten maken, dansenpasjes oefenen enz.
Alle kinderen mogen meedoen!
Alle kinderen van IKC De Westerburcht mogen
meedoen! Niet alle kinderen gaan naar de BSO
noodopvang, maar we willen wel alle kinderen de
kans geven om mee te doen!
Je mag je ouders of iemand anders vragen je
talent te filmen en te sturen via de app naar het
mobiele nummer (06-30416951) van de BSO. Een
plaatselijke vakjury zal deze inzendingen na 26
maart beoordelen en de top drie mag een leuke

