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Agenda
We gaan weer van start! We zijn heel blij dat
we iedereen weer terug zullen zien! Helaas
kunnen we nog niet allemaal tegelijk beginnen,
maar we wensen iedereen alvast wel heel veel
plezier!

Corona
We hebben allemaal te maken gehad met een
bijzondere periode met de zorgen over een
mogelijke besmetting met het Corona virus. In
korte tijd is ons leven helemaal veranderd.
Sommigen kwamen in de vuurlinie te staan met
de zorg voor de mensen die getroffen werden
door het virus. Anderen kregen te maken met
een enorme daling van hun inkomen. Iedereen
kreeg beperkingen opgelegd. De leerkrachten
hebben ervoor gezorgd dat er in korte tijd een
grote stap in de digitale wereld gezet kon
worden. De pedagogisch medewerkers en de
leerkrachten zorgden samen voor noodopvang
waar activiteiten en onderwijs werden
afgewisseld. Over het algemeen was goed te
merken dat mensen in crisissituaties op elkaar
kunnen rekenen. Het was een bijzondere tijd en
we zijn er nog niet helemaal, maar we mogen
weer van start!

8 mei 2020
Onderwijs en kinderopvang
Kinderen hebben de afgelopen periode op
verschillende manieren ervaren. Het is best even
wennen om elkaar weer te zien en er zullen
verschillende verhalen zijn. Hier zullen de
leerkrachten en pedagogisch medewerkers
uiteraard aandacht aan besteden.
Naar verwachting zullen kinderen ook op
verschillende manieren gewerkt hebben aan hun
ontwikkeling. We gaan uiteraard niet met een
druk op de knop over tot de orde van de dag!
Er wordt de komende weken een afwisselend
programma aangeboden met, naast het
lesprogramma, o.a. ruimte voor activiteiten
gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en
beweging.
Daarnaast wordt ook zorgvuldig gekeken wat de
kinderen na de thuiswerkperiode nodig hebben,
zodat het onderwijs en de kinderopvang goed
aansluit bij de ervaringen die de kinderen
opgedaan hebben met b.v. zelfstandigheid,
plannen enz. We hebben gemerkt dat de
kinderen heel veel kunnen en dat de meeste
kinderen heel hard aan hun ontwikkeling hebben
gewerkt! We willen de positieve ontwikkelingen
natuurlijk graag ondersteunen door hier rekening
mee te houden in een nog beter passend
onderwijsaanbod.
Ook de teamleden hebben de afgelopen periode
nieuwe, onbekende terreinen verkend. We
hebben veel complimenten gekregen en dit heeft
ons goed gedaan!
We gaan er tot de zomervakantie voor zorgen dat
alle lijnen weer samenkomen en we, samen met
de kinderen, weer spelend- ontdekkend kunnen
leren op IKC De Westerburcht!
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Gedeeltelijke herstart
Iedereen heeft in de meivakantie informatie
ontvangen over de herstart van de school,
kinderopvang en de noodopvang voor ouders met
cruciale beroepen. Het was een hele klus om alles
goed in de planning te krijgen, maar het is
volgens ons goed gelukt. Wij danken u heel
hartelijk voor het vlotte beantwoorden van de
vragen t.b.v. de planning!
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over
het lesrooster, de kinderopvang of de
noodopvang dan kunt u dit bij voorkeur via de
mail aangeven bij Dewi en Henriëtte.
(d.schroor@stichtingbaasis.nl en
h.baarveld@stichtingbaasis.nl)
Aandachtspunten
Gezondheid
- Kinderen met ziekteverschijnselen blijven
thuis
- Kinderen waarvan gezinsleden
ziekteverschijnselen hebben, die te maken
kunnen hebben met Corona, blijven thuis
- Wanneer Corona wordt vastgesteld bij u of
uw gezinsleden dan ontvangen we
daarover graag onmiddellijk bericht
- Wilt u uw kind “gemakkelijke” kleding
aantrekken en zelfstandig te nuttigen
pauzehapje, lunch, drinken
- Wilt u uw kind papieren zakdoekjes
meegeven
Brengen en halen
- Ouders die kinderen brengen naar het
kinderdagverblijf worden verzocht hun
kind te brengen bij de buitendeur van het
KDV (op het onderbouwplein)
- Ouders van schoolgaande kinderen
worden verzocht om hun kind bij het hek
(Jan Steenweg) of bij de parkeerplaats
(Vermeerweg) af te zetten (gebruikelijke
ingangen van de groepen)
- Om 14.00 uur gaan kinderen die niet naar
de BSO/noodopvang gaan zo snel
mogelijk naar huis. Zij blijven niet
“hangen” op het plein en komen daar ook
later niet spelen
Hygiëne en veiligheid
- Volwassenen bewaren 1,5 meter afstand
tot elkaar en de kinderen
- Kinderen bewaren 1,5 meter afstand tot
volwassenen en voor zover mogelijk tot
elkaar (dit hoeft niet tijdens het spelen)
- Bij de ingangen staan pompjes waar
kinderen en personeel bij het betreden
van het gebouw hun handen kunnen
desinfecteren

-

-

-
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Bij de start van de dag staan bij de ingang
personeelsleden om e.e.a. in goede banen
te leiden
Kinderen lopen rustig naar hun groep en
blijven daar tot het programma start
Jassen worden aan de kapstokken
gehangen. Omdat de kapstokken van de
afwezige groepen ook gebruikt kunnen
worden is er ruimte genoeg
Leerlingen van de groepen 1/2 houden
hun schoenen aan en nemen de tas mee
in de klas
Leerlingen van de groepen 3/4 zetten hun
schoenen onderin hun kapstok en nemen
de tas mee in de klas
Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zetten
hun schoenen in de klas en nemen de tas
mee in de klas
In de groepen zijn zeeppompjes, gel en
interieursprays aanwezig
In de toiletten zijn zeeppompjes aanwezig
Er worden geen externe
onderwijsondersteunende partijen
toegelaten in de school (uitgezonderd
stagiaires)
Er wordt regelmatig instructie gegeven
m.b.t. de hygiëne bv. handen wassen
Er zijn op relevante plekken
waarschuwingsstickers geplaatst
Wanneer een kind jarig is (geweest) dan
zullen we dat desgewenst vieren in de
klas. Trakteren is echter voorlopig niet
toegestaan

Vragen en/of opmerkingen
- Vragen en/of opmerkingen m.b.t. de
aandachtspunten zijn, bij voorkeur via de
mail, welkom bij Dewi en Henriëtte. De
teamleden richten zich op de kinderen
Nieuwe leerlingen
Er komen een aantal nieuwe leerlingen bij op De
Westerburcht. Zij stappen heel anders in dan
gebruikelijk en daar hebben wij aandacht voor.
Afhankelijk van het welbevinden en de leeftijd
van het kind zijn afspraken gemaakt met de
ouders. We wensen de nieuwe kinderen en hun
ouders heel veel plezier op De Westerburcht!
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Noodopvang
Noodopvang is alleen mogelijk wanneer (beide)
ouders een cruciaal beroep uitoefenen. We
hebben in beeld gebracht welke kinderen in de
noodopvang opgevangen worden. De kinderen
doen tijdens de noodopvang niet mee met
lesprogramma, dit krijgen zij namelijk op hun
lesdag. Zij moeten hun “thuiswerk” meenemen
naar school zodat ze hiermee aan de slag
kunnen.
Mocht u uw kind niet hebben aangemeld en toch
ineens dringend noodopvang nodig hebben, dan
kunt u dit melden bij Henriëtte en Dewi zodat er
gekeken kan worden of noodopvang nog mogelijk
is.
Back to school met Rapalje
Afgelopen vrijdag heeft iedereen kunnen
genieten van de livestream van Rapalje. Het was
leerzaam, maar vooral heel fijn vanwege de
prachtige muziek! Hartelijk dank voor dit mooie
begin van de herstart van school en
kinderopvang!

Schooljaar 2020-2021
Op dit moment zijn we al volop bezig met de
voorbereidingen voor het komende schooljaar. U
kunt daarbij bv. denken aan de groepsindeling en
de formatie.
Het is voor ons belangrijk om zo goed mogelijk in
beeld te hebben welke kinderen er bij komen op
De Westerburcht. Daarom verzoeken wij u hierbij
om uw kind, wanneer u dit nog niet heeft
gedaan, z.s.m. in te schrijven wanneer het
tijdens schooljaar 2020-2021 vier jaar wordt.
Hartelijk dank alvast!

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Alternatieve Avondvierdaagse
Door het coronavirus is het leven voor iedereen
anders dan normaal. Vanaf 11 mei kunnen
kinderen weer gedeeltelijk naar school en naar de
opvang, maar evenementen zijn door het
coronavirus tot 1 september afgelast. De meeste
Avond4daagses vallen in deze periode en gaan
dus niet door.
Drenthe Gezond wil inwoners van Drenthe
gezond laten opgroeien, ook in deze tijd waarin
het misschien wel extra belangrijk is om gezond
te bewegen. Daarom kijken we vanuit Drenthe
Gezond naar de mogelijkheden om gezond
gedrag zoveel mogelijk te stimuleren.
Waar we elk jaar aandacht vragen voor een
gezondere Avond4daagse kijken we nu hoe we
toch kunnen stimuleren dat kinderen gaan
wandelen, uiteraard binnen de maatregelen van
de Rijksoverheid. En dus komen we met de
alternatieve Avond4daagse.
Wat: Individueel een Avond4daagse lopen
Waar: In je eigen omgeving vanuit huis
Wie: Kinderen die normaal de Avond4daagse
lopen uit Drenthe (6 t/m 12 jaar)
Waarom: Wandelen houdt het immuunsysteem
gezond. Je kan lekker een frisse neus halen. Je
leert je eigen woonomgeving op een andere
manier kennen. Nadat je actief bent geweest
slaap je beter. Bewegen zorgt ervoor dat je je
beter kan concentreren.
Tip: zwaai eens naar mensen die thuis zitten als
je aan het wandelen bent.
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De Alternatieve Avond4daagse in coronatijd:
Loop individueel of met je gezin in vijf dagen een
Avond4daagse. Dat betekent vier dagen een
verschillende route van 5 of 10 kilometer
wandelen.
Upload je bewijs en ontvang van de KWBN
(Koninklijke Wandelbond Nederland) en Drenthe
Gezond een officiële wandeldiploma.
Hoe:
Om tot vier verschillende routes te komen
adviseren wij je de applicatie Imagine
Run/eRoutes te gebruiken. Via de applicatie
Imagine Run/eRoutes kun je routes uitzetten,
met een gewenst aantal kilometers vanaf een
gewenste locatie. Je krijgt drie opties.
Neem tijdens het wandelen je mobiele telefoon
mee, dan wijst de app je de weg en registreer je
de wandeling. Maak een screenshot deze moet je
uploaden als bewijs. De applicatie is gratis te
downloaden in de playstore voor Android en IOS
en gemakkelijk te gebruiken.
Hoewel we Imagine Run/eRoutes adviseren kan
het natuurlijk ook zijn dat je al een andere
applicatie gebruikt bijvoorbeeld Strava of
runkeeper. Deze wijzen je echter niet de weg.
Ook deze apps mag je gebruiken om je bewijslast
aan te tonen.
Voorwaarden:
1. Wandel tussen 1 mei en 1 juli 2020 de
Alternatieve Avond4daagse. Dit doe je
door in deze periode in vijf achtereen
volgende dagen, 4x een afstand van 5 of
10 kilometer te wandelen. Er mag 1
rustdag tussen zitten.
2. Hoewel het de Alternatieve Avond4daagse
is, mag je ook overdag lopen.
3. Houd je aan de maatregelen van de
Rijksoverheid. Loop dus alleen of met je
gezin, houd 1,5 meter afstand en als je
ziek of verkouden bent, blijf dan binnen.
4. Stuur 4 afbeeldingen(screenshots) in als
bewijs dat je 4 verschillende dagen 4
verschillende routes hebt gelopen.
Wandeldiploma ontvangen:
Heb je de Alternatieve Avond4daagse gelopen?
Dat is een knappe prestatie! Daarom kun je het
officiële wandeldiploma van de KWBN ontvangen
in samenwerking met Drenthe Gezond. Hiervoor
moet je je bewijslast (foto’s/screenshot)
uploaden. Let erop bij het wandelen dat je je
activiteit registreert via de app. Daarna kun je via
het logboek eenvoudig een screenshot maken
van je bewijs.
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Upload dit bewijs op de website van Drenthe
gezond https://drenthe-beweegt.nl/alternatieveavond4daagse
Vermeld je naam, e-mailadres en woonplaats.
Heb je aan de voorwaarden voldaan, dan zorgen
wij dat je jouw diploma digitaal krijgt
toegestuurd.
NB. De Alternatieve Avond4daagse kan op deze
manier ook prima worden gewandeld door
kinderen die buiten Drenthe wonen.

