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Agenda
01 nov
05 nov
09 nov

Start Nederland leest gr.7 en 8
Start Week van de Mediawijsheid
Lampionnententoonstelling o.v.b.

10 nov

IKC thema-avond Communicatie en
Sociale media o.v.b. (19.30 – 21.00 uur)
Sint Maarten
Margedag (alle lln. vrij)
MR/OC
OV
Sinterklaas
Kerstdiner
School sluit om 12.00 uur!
BSO sluit 17.00 uur!

11
15
24
02
03
23
24

nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec

(17.00 – 18.00 uur)

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Algemene Ledenvergadering
Afgelopen woensdag was de algemene
ledenvergadering van de oudervereniging.
Hiervan zijn alle ouders die een kind op De
Westerbucht hebben automatisch lid.
Het werd een avond met een gouden randje!

29 oktober 2021
Na de uitleg over de cijfers presenteerden de
verschillende werkgroepen zich. En de eerste
aanmeldingen van nieuwe leden zijn inmiddels
binnen! Aanmelden kan via:
ov.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
We namen afscheid van Erwin, die jarenlang onze
penningmeester was en wensten de nieuwe
penningmeester Frank veel succes! Verder
hebben we ook gesproken over de teruglopende
betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage en de
schoolreizen. Hierdoor komen de uitvoering van
de mooie activiteiten voor de kinderen en de
schoolreizen onder druk te staan. En dat willen
we natuurlijk niet! Er zijn verschillende ideeën op
tafel gekomen om meer financiële middelen te
genereren of iedereen duidelijk te maken dat de
bijdrage echt heel belangrijk is.
De avond werd geëindigd met een hapje en een
drankje. We zijn blij dat er meer ouders waren
dan in het verleden en we hopen dat dit aantal
volgend jaar nog verder gaat stijgen!
Lampionnententoonstelling
Dinsdag 9 november staat de
lampionnententoonstelling gepland. Wij wachten
de persconferentie van 2 november af voordat we
beslissen of het door kan gaan en hoe de
tentoonstelling eruit zal zien.
IKC thema avond
Woensdag 10 november organiseren wij weer
een thema avond van 19.30-21.00 uur op het
IKC. Dit keer is het thema ‘Communicatie en
Sociale media’ zijn. Van 5 t/m 12 november is
het namelijk ook de ‘Week van de
mediawijsheid’. Tijdens de avond komt er een
spreker. Hij/zij neemt u mee in de wereld van
sociale media. Bijna alle jongeren maken gebruik
van het internet. Thuis, op school en op straat
via hun smartphone. Maar wat doen kinderen zo
al op het internet? Naast alle goede dingen, heeft
het internet ook haar mindere kanten. Jongeren
zetten veel informatie over zichzelf en anderen
online en overzien hiervan de gevolgen niet. Ook
met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel
te ver. Hoe kun je veilig en prettig omgaan met
elkaar, ook online? Welke rol kunt u hierbij als
ouder spelen? Hoe houd je toezicht en stel je
grenzen? In het verlengde hiervan zal er ook
worden gesproken over ‘communicatie’. Hoe
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communiceer je met 'hart en ziel' met je kind?
Een vol leven, je smartphone die om aandacht
schreeuwt en herrie in huis... Soms loopt je
hoofd over en blijft er maar een half oor over
voor je kind(-eren). Terwijl jouw aandacht en
betrokkenheid juist zo belangrijk voor hen zijn.
We hopen samen weer een boeiende en
informatieve avond te beleven.
Opgeven voor deze avond kan via Parro. Ouders
van het KDV kunnen zich opgeven bij Dewi
d.schroor@stichtingbaasis.nl.
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Groepen 5/6
Bewegend leren bij de groepen 5/6. Bij groep 5
ging het over grammen en kilogrammen. Bij
groep 6 ging het over plattegronden.

GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
IPC
Na de herfstvakantie 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.

BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
De kinderen van de Schatkamer en Ridderzaal
hebben afgelopen donderdag een herfst
speurtocht gedaan. Het was heerlijk weer.

Groep 4b
Wij hebben dinsdagmiddag een bomenles gehad
van juf Luna. Ze had deze bedacht als aansluiting
op IPC. Lekker buiten bomen meten, bladeren
bekijken en boomschors kleuren. Verder zijn we
druk bezig met de lampionnen.

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.

