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Agenda
11 jan
17 jan
22 jan
22 jan
3 feb
3 feb
4 feb
8 feb
14 feb
17 t/m 21 feb
24 feb
24 feb
6 mrt
11 mrt
13 mrt
14 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt
20 mrt
24 mrt
25 mrt
27 mrt

Oud papier (gr.6a)
Voorstelling gr. 3 en 4
Voorleesontbijt gr. 1 en 2
Start Nationale Voorleesdagen
Start Drentse Kinderjury
Score een boek gr.6
Voorstelling gr. 7 en 8
Oud papier (gr.5a)
Margedag (kinderen vrij!)
Voorjaarsvakantie
Start contactmomenten gr. 1
t/m 7
OV vergadering
Rapport mee
Margedag (kinderen vrij!)
Basketvaltoernooi gr. 7 en 8
Oud papier (gr. 5b)
MR vergadering
Inloopochtend (8.30-9.00 uur)
Kangoeroewedstrijd (Rekenen)
Nationale Pannenkoekdag
OV vergadering
Rijksmuseum gr. 7
Creatieve middag 1

10 januari 2020
Het is 2020!
Wij wensen iedereen een heel fijn, gelukkig en
gezond 2020! Wat een bijzonder getal, twee keer
20. Het gaat vast ook een bijzonder jaar worden,
zeker voor de leerlingen in groep 8 die naar het
voortgezet onderwijs zullen gaan. We gaan dit
jaar de techniekwerkplaats inrichten, het
speelterrein wordt verder ingericht, er komt weer
een bloemenactie en natuurlijk gaat er weer veel
gespeeld, ontdekt en geleerd worden. Veel
plezier alvast!
Gym in Groote Veen
De eerste keer in de bus naar Groote Veen moest
iedereen even wennen. De chauffeur stond bij de
verkeerde school, de kinderen en de leerkrachten
stapten wat onwennig in de bus en uiteindelijk
was de eerste les hierdoor misschien een beetje
kort. De bus staat in het vervolg klaar op de
parkeerstrook aan de Hortensiastraat.
De eerste bus rijdt om 8.30 uur weg. Kinderen
die te laat zijn worden uiteraard opgevangen in
een andere groep. In de bus rijdt een leerkracht
of iemand van het onderwijs ondersteunend
personeel mee. Lijkt het u ook leuk om
structureel één of meerdere momenten op een
dag mee te rijden dan kunt u zich melden bij
Marjan Klein.
BSO
We zijn blij met de nieuwe aanmeldingen voor de
jongste groep van de BSO. Vanaf 27 januari
wordt op de maandag, dinsdag en donderdag een
tweede Drakengroep gestart in het lokaal van
groep 1/2a! Wanneer uw kind naar een andere
BSO groep gaat dan hoort u dit altijd van de
groepsleiding.
Na 16.30 uur is alleen de ingang van de
onderbouw, grenzend aan het grote plein, nog
open. De overige deuren gaan om 16.30 uur op
slot. Wanneer u uw kind komt halen dan kunt u
dus alleen de ingang van de onderbouw
gebruiken.
In de meegezonden activiteiten planner staat in
welke groep de activiteit/workshop wordt
aangeboden. De kinderen mogen, wanneer ze
deel willen nemen, kiezen welke activiteit ze
willen doen. Dit hoeft dus niet in de eigen groep
te zijn.
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KDV
Na de zomervakantie ging het KDV van start en
op een aantal dagen is de groep al helemaal vol.
En daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!
Er zijn alleen op woensdag en vrijdag nog een
paar plekjes. Wanneer een u gebruik maakt van
het KDV en eigenlijk liever een andere dag zou
willen, dan heeft u voorrang op nieuwe
inschrijvers wanneer er een plekje vrij komt.
Oproepje
We zijn op zoek naar een ouder die op vrijwillige
basis een aantal motto’s voor ons zou
kunnen/willen bewerken tot een mooie
vormgeving die past bij De Westerburcht. Heeft u
hiervoor belangstelling? Dan bent u van harte
welkom bij Henriëtte
Schoolfruit
De afgelopen week konden we genieten van
waspeen, pomelo en peer. Voor de volgende
week staan cherrytomaatjes, mango en appel op
het menu.
Op www.euschoolfruit.nl vindt u meer informatie
over het schoolfruitproject. Er is ook een speciale
pagina te vinden met informatie voor ouders.
Infobulletin
Reacties op het infobulletin kunnen naar:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
ACTIVITEITEN ACTVITEITEN ACTIVITEITEN
Bij dit infobulletin vindt u de BSO activiteiten
voor de komende week/weken.
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