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Margedag (alle lln. vrij)
MR/OC
OV
Sinterklaas
Kerstdiner
School sluit om 12.00 uur!
KDV/BSO sluit 17.00 uur!
KDV/BSO gesloten

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht
Lampionnententoonstelling
Afgelopen dinsdag hebben we samen genoten
van een prachtige tentoonstelling. De opkomst
was groot en de reacties waren positief. Hartelijk
dank voor uw komst!
We wachten met spanning de persconferentie
van vanavond af m.b.t. de activiteiten die
gepland staan in de nabije toekomst!

IKC thema avond
Afgelopen woensdag vond de tweede IKC thema
avond van dit schooljaar plaats. Het onderwerp
was ‘Sociale media en communicatie'. Het was
een interessante avond. Er werd o.a. voorlichting
gegeven over de voor- en nadelen van internet
en sociale media (o.a. Tik Tok, Instagram,
Facebook en Youtube), welke impact heeft
sociale media op het leven van kinderen én
volwassenen en hoe leid je dit in goede banen.
We bedanken de aanwezige ouders voor hun
openhartigheid tijdens deze avond. Wij hebben
dit als zeer waardevol ervaren. In januari 2022
vindt (hopelijk) de volgende IKC thema avond
plaats.
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Nieuwe leerlingen
U heeft vast via de media inmiddels begrepen dat
het tegenwoordig erg moeilijk is om voldoende
personeel te vinden en wanneer dit lukt
voldoende perspectief te bieden. Daarom willen
we heel graag een goed beeld willen hebben van
de leerling-prognoses voor de komende jaren.
Het zou daarom erg fijn zijn wanneer de jongere
zusjes/broertjes, die we de komende jaren
mogen verwachten en nog niet ingeschreven zijn,
worden aangemeld.
U kunt hiervoor een inschrijfformulier vinden op
de website of aanvragen via
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Hartelijk dank alvast!
Schoolfruit
Het Schoolfruitproject gaat weer van start! Vanaf
week 46 (de week van 15 november) ontvangen
we voor drie dagen per week fruit op school. Uw
kind hoeft vanaf week 46 op dinsdag, woensdag
en donderdag geen fruit mee naar school. We
zijn blij dat De Westerburcht weer is ingeloot en
we gaan lekker genieten van deze gezonde hap!

GGD Drenthe onderzoek groep 7
De assistente van de jeugdgezondheidszorg komt
binnenkort op school voor de leerlingen van
groep 7. Hierover heeft u thuis een
informatiebrief ontvangen.
Gevonden voorwerpen
We hebben weer een enorme hoeveelheid
gevonden voorwerpen. Jassen, tassen, helmen,
(gym)schoenen enz. Deze voorwerpen kunt u
volgende week afhalen bij de ingang van de
Vermeerweg. Volgende week vrijdag gaan de
spullen naar een goed doel.
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
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De BSO sluit aan bij het thema van de
leeftijdsgroep.

KDV
Afgelopen week hebben de kinderen weer
gewerkt met het thema 'Regen'. Samen met Puk
hebben ze een collage gemaakt. Woorden die
hierbij tijdens de gesprekken expliciet werden
benoemd, zijn: de regen(druppels), de paraplu,
de regenjas, de wolk, de laars.

Groep 4b
donderdag hebben we peter en de wolf geluisterd
en welk instruumenten er bij horen en laten we
nu zien peter is de viool de jagers is de pauk en
de wolf is de hoorn grootvader is de fagot en de
vogel is de dwarsfluit de eend is de hobo en de
kat is de klarinet. en de muziek was soms een
beetje hart en een beeteje zagt .
groetjes laurens en ramona
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Groepen 7
Mediamasters
Deze week is het de week van de Mediawijsheid.
Tijdens de IKC thema avond werd hier al
aandacht aan besteed voor ouders. Maar ook in
de klassen voeren we hier gesprekken over.

Groepen 6
Afgelopen week hadden we in groep 6 weer
bewegend leren. De kinderen moesten
inhoudsmaten op volgorde van grootte/inhoud
zetten.

Groep 7a
Wij zijn met onze klas naar Terra Eelde geweest
en wij gaan daar een stukje over schrijven. We
hebben een zenuwspiraal gemaakt en het was
best wel moeilijk om te maken want, alle
draadjes moesten precies goed zitten anders
deed die het niet. De spiraal hoort dan te piepen
als je hem aanraakt, maar als de zenuwspiraal
dat niet deed zaten de draden niet goed. Aan het
eind hebben we de hele school gezien en
sommige kinderen zouden wel naar de school
Terra Eelde gaan. We hebben ook bij de dieren
gekeken dat was echt heel leuk. We raden jullie
aan om daar ook een keer te gaan kijken. Dit
was ons verhaal over de school Terra Eelde.
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Groep 7b
In het kader van IPC en het thema ‘Opgroeien'.
Er kwamen leuke en grappige resultaten uit de
app!

Groepen 7 en groep 8
Finale voorleeswedstrijd groepen 7 en 8
Donderdag 11 november vond de finale van de
voorleeswedstrijd plaats. 6 kinderen uit de
groepen 7 en 8 streden om de finalist van IKC De
Westerburcht te worden. De jury lette tijdens het
voorlezen op de intonatie, contact met het
publiek en of ze een goed stukje hadden
uitgekozen.
De jury vertelde na kort beraad, dat zij het nog
niet vaak zó moeilijk hadden om tot
overeenstemming te komen. Ze gaven de
deelnemers nog wat extra tips mee voor een
volgende keer.
De uiteindelijke winnaar is Renske uit groep 7a
geworden. Zij zal de Westerburcht tijdens de
gemeentelijke voorleesronde gaan
vertegenwoordigen. Wij wensen haar natuurlijk
heel veel succes!

Groep 8
Vrijdag 5 november hebben de leerlingen van
groep 8 een bezoek gebracht aan voormalig
kamp Westerbork. Het was erg indrukwekkend.
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kosteloos materiaal enz. We gaan er weer een
leuk aanbod van maken voor de kinderen!

UITSPRAKEN VAN DE WEEK
“Is er al een nieuwe juf of meester voor ons?”
“Nee, maar dat gaat goed komen hoor. We zijn er
heel druk mee.”
“Oooo, maar dat is niet erg hoor juf. We doen
gewoon alsof we doof zijn en gaan gewoon met je
mee!”
“Meester, in welk jaar ben jij geboren?”
“Ik ben in 1974 geboren.”
“Leef jij dan nog???”
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.

BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
Vanaf 1 november is Q4 van de Super Kids
activiteiten van start gegaan. Dit kwartaal staat
'Wetenschap en techniek’ centraal. Hierbij kun je
denken aan het maken van een gebouw met
kosteloos materiaal, proefjes, dieren maken van

Open horse springkampioenschap
Open hobby horse springkampioenschap EeldePaterswolde
Wordt jij de hobby horse springkampioen van
Eelde Paterswolde? Ben je tussen de 4 en 11 jaar
en lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan
nu op voor 21 november a.s.!
Als je geen eigen hobby horse hebt, geen
probleem, je kan deze van ons lenen.
Datum: zaterdag 27 november 2021
Tijdstip: 14.30 uur - 15.30 uur
Plaats: Sporthal Groote Veen, Boomgaard 7 in
Eelde
Kosten: gratis
Stuur jouw aanmelding aan:
r.geertsma@neienaober.nl
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Met daarin:
- Je voor -en achternaam
- Je leeftijd
- Het telefoonnummer van papa of mama
- Of je een eigen hobby horse hebt: ja/nee
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