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(hygiëne) maatregelen.
Daarnaast handhaven wij de maatregel dat er
geen ouders worden toegelaten in het gebouw.

Agenda
17 aug
18 aug
28 aug

15 augustus 2020

Margedag; kinderen vrij!
1e schooldag schooljaar 20-21
Start Gouden Kanjerweken
Verkiezing leerlingenraad

Start 2020-2021
Het team van IKC De Westerburcht hoopt dat
iedereen heeft genoten van een heerlijke
zomerperiode!
De afgelopen weken hebben de kinderen die naar
het KDV of de BSO gingen al kunnen zien dat zo
zoetjes aan de voorbereidingen werden getroffen
voor het nieuwe schooljaar. Vanaf dinsdag zullen
alle kinderen weer aanwezig zijn en start
schooljaar 2020-2021 echt! Want al is het voor
de teamleden fijn om elkaar weer te zien en
rustig het nieuwe jaar voor te bereiden, het IKC
is pas echt leuk wanneer alle kinderen er zijn!
We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken!
Corona
Helaas is het Coronavirus nog niet uitgebannen.
Iedereen beleeft dit ook op haar/zijn eigen
manier en gaat hier verschillend mee om.
Voor ons IKC geldt, dat de basis richtlijnen van
het RIVM leidend zijn en dat we binnen het
gebouw streven naar een zo groot mogelijke
mate van veiligheid.
Vorig schooljaar hebben de leerlingen zeker
bewezen dat ze de plotselinge veranderingen in
hun leven zeer flexibel oppakten en de hygiëne
maatregelen voor lief namen.
Uiteraard besteden de leerkrachten (opnieuw)
aandacht aan Corona en de bijbehorende

Er bevinden zich dagelijks een groot aantal
kinderen, teamleden en ondersteuners in het
gebouw. Het is met zoveel mensen binnen best
ingewikkeld om 1.5 m afstand van elkaar te
bewaren in de hoop dat niemand een ander
ongewild zal besmetten.
De meeste ouders begrijpen deze maatregel
gelukkig en respecteren ons. Hiervoor danken wij
u uit de grond van ons hart, omdat wij, net als u,
ook ieder op onze eigen manier onrustig zijn over
Corona en wij ons fijne werk uiteraard nog beter
kunnen uitvoeren vanuit een gevoel van rust en
persoonlijke veiligheid.
Wanneer er afspraken gemaakt worden voor
belangrijke gesprekken, krijgt u te horen welke
ingang gebruikt kan worden en bent u vervolgens
wel welkom in het gebouw, met inachtneming
van de 1,5 m regel.
Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een groot
persoonlijk belang. U kunt in dit geval verzoeken
om incidenteel een uitzondering te mogen
maken. In dat geval kunt u contact opnemen met
Henriette Baarveld of Karin Zuidland.
Dit kan bv. gaan om een verlegen vierjarige die
voor het eerst naar school gaat. De dappere
ridders die tot nu toe tijdens de Coronacrisis
instapten op De Westerburcht deden dit
overigens alleen en zonder problemen en wij
keken met bewondering toe!
De kinderen hoeven overigens onderling geen
afstand van elkaar te bewaren.
Kalender
Op de eerste schooldag wordt er per gezin een
kalender meegegeven aan de leerlingen. Op deze
kalender staan alle belangrijke activiteiten voor
het schooljaar 20-21 en op de achterkant o.a. de
vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar,
contactgegevens en het gymrooster (graag de
gymdagen veranderen; er wordt gegymd op
maandag en woensdag, dus niet vrijdag!). Wist u
dat de kalenderitems ook op de website staan en
deze te koppelen zijn met uw mobiele
telefoon/tablet computer? Handig!
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Engels
Hoog op de prioriteitenlijst stond onze wens om
Engels op een hoger niveau te brengen dan de
geldende kerndoelen voor het basisonderwijs.
Het actieteam dat het oriëntatie traject voor het
vak Engels op zich nam heeft het team hierbij
goed geïnformeerd en meegenomen en
uiteindelijk is de keus gemaakt om in de groepen
5 t/8 te gaan werken met de methode Stepping
Stones.
In de groepen 1 t/m 4 wordt de lijn Engels in
combinatie met muziek verder uitgewerkt.
We willen Engels, “de nieuwe stijl” niet
ongemerkt voorbij laten gaan en we hebben
daarom op 25 september een Engelse dag
gepland als officiële aftrap voor alle kinderen van
het IKC.
Gym schooljaar 2020-2021
Alle gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 zijn op
maandag en woensdag in sporthal Groote
Veen. De groepen 3 en 4/5 gaan met de bus, 6
t/m 8 gaan op de fiets. De lessen worden
gegeven door onze vakleerkrachten gym, Eddie
Doesburg en Aukelien Hoogstra, waarbij Aukelien
i.v.m. zwangerschapsverlof van september t/m
december zal worden vervangen door Arno
Nijenbanning.
BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
Aanstaande dinsdagmiddag start Ros Theater en
Musicalschool weer in het speellokaal. Wellicht
zijn er kinderen van 7 tot 12 jaar die op dinsdag
de BSO bezoeken en ook graag naar de
theaterschool zouden willen.
We hebben hiervoor een aantal plekjes
gereserveerd. Natuurlijk mag je eerst een paar
keer komen kijken of het echt iets voor je is.
Wanneer je daarna zeker weet dat je dit het hele
jaar wilt doen op dinsdagmiddag, dan mag je je
melden bij Henriëtte Baarveld.
Natuurlijk mogen je ouders hierover ook een
mailtje sturen. Wanneer er meer belangstelling is
dan plekjes dan gaan we loten.
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Vrije dagen schooljaar 2020-2021
17 augustus
9 oktober
12 t/m 16 oktober
21 dec. t/m 1 jan.
19 februari
22 t/m 26 feb.
2 april
5 april
27 april
3 t/m 14 mei
24 mei
12 juli t/m 20 aug.

Margedag 1
Margedag 2
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Margedag 3
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN
Ros Theater en Musicalschool
Geachte ouders/verzorgers en kinderen van
basisschool De Westerburcht,
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 18 augustus starten wij weer met de
met een musicalcursus voor kinderen van 7- 12
jaar in het speellokaal van de Westerburcht. De
lessen zijn op dinsdagmiddagen van 14.45u tot
16.15u en worden gegeven door Lisanne Eshuis.
De lessen lopen door tot half juni.
Elk seizoen sluiten we af met een eindvoorstelling
waaraan alle kinderen meedoen. Deze
voorstelling wordt gespeeld in theaterzaal De
Schalm in Podium Zuidhaege in Assen.
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.

