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Agenda
27 juni
29 juni
30 juni
1 juli
2 en 3 juli
3 juli

Oud papier (laatste keer)
Kennismaking nieuwe leerkracht
Lln. gr.8 om 13.15 uur vrij
Afscheid groepen 8
Spetterend uitje groepen 8
Groepen 8 vrij
14.00u Start zomervakantie

Personeel
Aankomende week werkt Henriette vanuit huis.
Voor dringende zaken kunt u zich blijven wenden
tot Marjan Klein (m.klein@stichtingbaasis.nl) of
Karin Zuidland (k.zuidland@stichtingbaasis.nl)
Voor vragen en/of opmerkingen over de
kinderopvang kunt u terecht bij Dewi Schroor.
(d.schroor@stichtingbaasis.nl)
Voor vragen en/of opmerkingen die specifiek de
ontwikkeling van uw kind(eren) betreffen kunt u
uiteraard terecht bij de leerkracht van uw kind.
Kinderopvang in de zomervakantie
We zijn begonnen met het maken van de roosters
voor de zomervakantie. We verzoeken u daarom
om z.s.m. via een mail naar de BSO of het KDV
aan te geven wanneer uw kind(eren) wel of niet
naar de opvang komen in de zomervakantie.
Hartelijk dank alvast!
Kennismaken nieuwe groep
Op 29 juni zijn de kinderen van groep 8 om
13.15 uur vrij. De andere kinderen maken dan
kennis met de leerkrachten waarbij zij volgend
schooljaar in de groep zullen zitten.

26 juni 2020
Afscheid groep 8
Afgelopen week waren de musicals van de beide
groepen 8. Helaas zaten hun ouders en andere
familieleden dit jaar niet in de zaal, dat stond het
protocol i.v.m. Corona niet toe. Via de livestream
konden zij onder het genot van een heerlijk tvpakketje vanuit hun eigen woonkamers genieten
van de acteer- en zangtalenten van de kinderen.
Ouders, wat zullen jullie trots zijn! De kinderen
hebben het geweldig gedaan! Op school hing ook
een bijzondere sfeer, er waren diverse teamleden
aanwezig om de kinderen aan te moedigen zodat
er toch nog een beetje publiek kon zijn. Avonden
om niet te vergeten. Alle mensen die op welke
manier dan ook hebben meegeholpen, heel erg
bedankt! Daarbij in het bijzonder heel veel dank
aan Rapalje, de livestream was bij jullie in
professionele handen. Wat waren we blij met
jullie!
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Formatie 2020-2021
Na instemming van de personeelsgeleding van de
MR te hebben gekregen konden we begin deze
week het formatieplaatje voor volgend jaar met
de kinderen en u delen. Het was dit keer, meer
dan anders, een flinke puzzel. We zijn blij
Ingeborg, die nu als LIO (Leraar in opleiding) bij
ons op school werkzaam is, nog wat langer op
school te mogen houden. Helaas nemen we ook
afscheid van een aantal collega’s. Henk-Jaap,
Ieteke, Suzanne, Esmé en Diana, bedankt voor
jullie inzet en gezelligheid op IKC De
Westerburcht! Het ga jullie goed, succes met
jullie volgende stappen en uitdagingen en… jullie
weten, we hebben hele lekkere koffie !
Inzameling oud papier
De OV heeft besloten om m.i.v. volgend
schooljaar te stoppen met de inzameling van oud
papier. De gemeente is inmiddels door de OV
geïnformeerd over dit besluit. De kosten wegen
helaas al een tijdje niet meer op tegen de baten.
Daarnaast heeft de school en hebben ook de
buurtbewoners erg veel overlast van grote
hoeveelheden papier (en andere zaken) die naast
de containers worden geplaatst wanneer de
containers vol zijn. Ook roept dit regelmatig
vandalisme op, wat voor nog meer overlast zorgt.
De perswagen rijdt inmiddels al niet meer. Op
zaterdag 27 juni (morgen dus!) staan de
containers voor de laatste keer naast de school,
ook wordt er eenmalig een container op de oude
locatie aan de Kooistukken geplaatst.
IKC-raad
Ouders die graag hun bijdrage willen leveren aan
de IKC-raad kunnen zich nog steeds melden bij
Dewi Schroor. (d.schroor@stichtingbaasis.nl)
ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN
Sportpret gemeente Tynaarlo
8 juli: kompas tocht
Op 8 juli wordt voor kinderen vanaf 8 jaar van
13.00 tot 14.30 uur een kompastocht gehouden
in de Onlanden. (Vooraf aanmelden via
www.tynaarlo.nl/sportpret De start is aan de
Terborchsingel 41.
9 juli: sportinstuif
Op 9 juli kunnen kinderen vanaf 6 jaar van 10.00
tot 11.30 uur naar de sportinstuif buiten bij het
Groote Veen (Vooraf aanmelden via
www.tynaarlo.nl/sportpret)
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10 augustus: sportinstuif
Op 10 augustus kunnen kinderen vanaf 6 jaar
van 10.00 tot 11.30 uur naar de sportinstuif bij
Ons Dorpshuis aan de Bähler Boermalaan.
(Vooraf aanmelden via
www.tynaarlo.nl/sportpret)
Keet in de Zomer
Deze zomer wordt iets extra’s georganiseerd,
namelijk ‘Keet in de Zomer’. ‘Keet in de Zomer’ is
een initiatief van de cultuur- en
buurtsportcoaches, Jongerenwerk en
#JongTynaarlo. De Cultuur(Zomer)Keet zal elke
twee weken in één van de kernen staan,
startende met Zuidlaren. Houd de
gemeentepagina in de krant en
Facebook Gemeente Tynaarlo en Sport
Tynaarlo in de gaten voor nog meer leuke
activiteiten die daar gaan plaatsvinden.
Daarnaast worden jongeren opgeroepen om
hierin mee te denken en zelf activiteiten te
organiseren.
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, onder
voorbehoud van Corona, 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.
Waarom geven wij les in de speellokalen van de
basisscholen? Wij vinden het belangrijk dat alle
kinderen een kans krijgen om te ontdekken of ze
theater leuk vinden om te doen. Zodat ze kunnen
ontdekken of ze hiervoor talent hebben.
Daarom komen wij naar de scholen toe. En de
scholen vinden het fijn dat wij komen. Het laat
zien dat ze cultuur belangrijk vinden.
Bovendien hoeven de ouders de kinderen niet
meer speciaal te halen en te brengen. Want de
kinderen kunnen op school in hun vertrouwde
omgeving met theater bezig. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen zich persoonlijk
ontwikkelen en dat ze theatervaardigheden leren.
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.
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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.
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