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Agenda
9 apr
13 apr
19 apr
27 april
1-16 mei
13 mei
14 mei
19 mei
24 mei

Rapport mee
GMR
MR/OC
Koningsdag (gehele IKC gesloten)
Meivakantie
Hemelvaartsdag (kinderopvang gesloten)
Gehele IKC gesloten
MR
Tweede Pinksterdag

9 april 2021
Bij dit Infobulletin vindt u een informatiebrief
voor de ouders van een leerling in groep 6. Mocht
u bezwaar hebben tegen het onderzoek, dan
horen/lezen wij dit graag uiterlijk 16 april.
Schoolfruit
Afgelopen week genoten we van komkommer,
sinaasappel en appel. Volgende week dinsdag,
woensdag en donderdag gaan we weer smullen
van bleekselderij, peer, sinaasappel! De kinderen
hoeven op dinsdag, woensdag en donderdag
geen fruit mee naar school!

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Aanmelden noodopvang BSO en VSO
Helaas mag de BSO nog niet weer regulier open.
We vragen u om uw aanvraag voor de periode
t/m 20 april voor de BSO en VSO
noodopvang z.s.m. door te geven. Dit geldt ook
voor ouders met een flexcontract. Dit kan tot
uiterlijk een dag van tevoren voor 14.00 uur.
Dewi en Henriëtte houden de aanmeldingen bij.
Het is het zeer belangrijk dat u de aanvragen
naar beide mailadressen mailt, zodat u vlot een
antwoord kunt ontvangen.
d.schroor@stichtingbaasis.nl en
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Deelname onderzoek groep 6
Op verzoek van het ministerie van OCW is het de
bedoeling dat de leerlingen van groep 6 van onze
school mee doen aan een onderzoek, uitgevoerd
door het Kohnstamm Instituut. Het onderzoek
bestaat uit een klassikale niet-schoolse
capaciteitentest (NSCCT) van ongeveer een uur.
De procedure verloopt uiteraard conform de AVGwetgeving.
De resultaten worden gebruikt om de indicator
onderwijsachterstanden te herijken, op basis
waarvan de OAB-middelen over scholen en
gemeenten worden verdeeld. De school ontvangt
een terugkoppeling van de testresultaten,
waarmee wij meer inzicht krijgen in het
leerpotentieel en de mate van onderpresteren in
groep 6.

Gevonden voorwerpen
Bij de ingang aan de Vermeerweg kunt u de
mand vinden met gevonden voorwerpen.
Oproep OC lid
We hebben vanuit de kinderopvang sinds ruim
een jaar een oudercommissie. We zijn begonnen
met vier leden. Inmiddels heeft één ouder de OC
verlaten en zijn wij op zoek naar een of meerdere
nieuwe leden. Heeft u kinderen bij de
kinderopvang van IKC de Westerburcht zitten en
vindt u het leuk om actief mee te denken? Dan
willen wij u vragen dit kenbaar te maken bij Dewi
middels d.schroor@stichtingbaasis.nl.
Facebook
Er zijn weer een aantal ouders bijgekomen die
ons volgen op Facebook en daar zijn wij blij mee!
Like ons op IKC De Westerburcht!
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Fietskeuring groepen 6,7 en 8
Donderdag 8 april vond de fietskeurig voor de
groepen 6, 7 en 8 plaats. Vier vrijwilligers van
Veilig Verkeer Nederland kwamen in de ochtend
langs om in totaal 108 fietsen te keuren. Van de
108 fietsen is 81% direct goedgekeurd. De
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kinderen kregen hiervan een bewijs mee naar
huis en een sticker met OK erop. De kinderen
waarvan de fiets niet goedgekeurd is hebben ook
een papier meegekregen, waarop de
mankementen staan. De bedoeling is natuurlijk
dat deze worden verholpen. De meest
voorkomende mankementen zijn reflectoren die
ontbreken, niet werkende verlichting en kapotte
handvatten. De leerlingen van de groepen 7 en 8
hebben maandag 19 april het praktisch
verkeersexamen op de fiets. De vrijwilligers
lieten nog wel even doorschemeren dat de
kinderen met een goedgekeurde fiets aan de
start dienen te komen.
Groep 8a
We hebben veel geleerd van Thijs in groep 8a!
Hij heeft ons veel uitgelegd over led-verlichting.
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Westerburcht got talent
Het is zover. Nu we alle inzendingen binnen
hebben gekregen, zal de jury gaan kijken wie de
winnaar is. Aan de inzendingen die
binnengekomen zijn, is te zien dat de kinderen
goed hebben geoefend en dat ons IKC boordevol
talent zit! Wij zijn enorm trots.
Allereerst willen wij de jury bekend maken.
Jurylid 1 is juf Erzsi. Jurylid 2 is BSO juf Fabiënne
en de jury is compleet met lidnummer 3 directeur
Henriëtte.
Volgende week woensdag zullen wij via Facebook
bekend maken welke inzending heeft gewonnen.
Tevens zullen we in het volgende Infobulletin de
winnaars vermelden. Uiteraard zullen de kinderen
op locatie hun prijs in ontvangst nemen. Helaas
kunnen hier geen broertjes/zusjes, ouder(s) en
opa's en oma's bij aanwezig zijn, maar we laten
dit moment zeker niet ongemerkt voorbij gaan.
Dus nog heel even wachten en dan weet je of
jouw/jullie inzending heeft gewonnen!
KDV
Uk&Puk
Naast het thema 'Hatsjoe’ kwamen we afgelopen
week in het verlengde van 'voor elkaar zorgen’.
Afgelopen week is Puk gevallen. De kinderen
hebben Puk getroost en hem een pleister
gegeven. Daarna hebben ze bij zichzelf en elkaar
een pleister opgeplakt. De woorden die
momenteel centraal staan, hebben hoofdzakelijk
te maken met 'Hatsjoe'. Namelijk ‘helpen’,
‘hoesten’, ‘de neus’, ‘niezen’, ‘snuiten’,
‘verkouden’, ‘de zakdoek’ en ‘de pleister’.

IPC
De nieuwe thema’s/units zijn gestart.
Groep 1/2: Ik kom je helpen
Vanaf deze week ligt de focus op de
hulpdiensten.
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Groepen 1/2
Groep 1/2a werkt met het thema ‘ambulance’,
groep1/2 b thema ‘politie’ en groep 1/2c met
‘brandweer’. De kinderen lieten hun fantasie de
vrije loop. Ze maken brandweerauto's, vuur,
tekenen ambulances enz. Binnenkort wordt een
heuse 'meldkamer’ ingericht waar de
hulpdiensten verder worden uitgelicht.

Groep 3/4/5: Hoe gaat het met jou?
Groep 6/7/8: Weer en klimaat
Groep 7
IPC en Techniek
Voor IPC heeft groep 7 afgelopen week
weerkundige meetinstrumenten gemaakt. Een
aantal wordt hieronder beschreven en ook een
aantal foto’s.
De Barometer
We hebben op school een barometer gemaakt.
Een barometer is een ding dat laat zien of het hoge
of lage druk is.
Zo maakten wij het:
• Eerst span je een opengeknipte ballon om
een jampotje
• Daarna doe je er een elastiekje om
• Dan plak je er een rietje op met plakband.
• Vervolgens zet je drie streepjes op een A4tje
• Tot slot teken je bij het bovenste streepje
een zonnetje en bij de onderste een
regenwolk. Nu is hij klaar
Zo werkt het:
Als het hoge luchtdruk is, dan drukt de lucht die
buiten het potje zit tegen de ballon en gaat het
rietje omhoog.
Als het lage luchtdruk is, drukt de lucht die in het
potje zit tegen de ballon en gaat het rietje naar
beneden. Zo werkt hij dus.
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Emma k en Eva W
IPC project windsnelheidsmeter
Wij hebben een windsnelheidsmeter gemaakt
Hier onder staat hoe je dat zelf kan maken.
1.

Fenna groep 7
De windwijzer
Eerst moesten we van karton een pijl knippen van
20 cm.
Toen moest je een muntje van 5 cent op de punt
Omdat anders de achterkant zwaarder is dan de
punt.
Daarna moesten we een achter kant (staart)
maken maar wel groter dan de punt.
En dan nog een versiering bijv. Een hartje of iets
anders.
Je pijl kon je versieren met papier of kleurtjes.
Je moest een potlood met een gummetje achterop
hebben.
En we moesten een spelt hebben.
De spelt doe je in het karton en de punt doe je in
de gum.
Vervolgens pak je een deksel van een potje en
maak je een gat er in waar de achter kant in past.
Dan schrijf je op de deksel noord oost zuid west
en de tussen richtingen.
En dan is die helemaal klaar!
Dan ga je naar buiten en kijk je waar het noorden
is daar wijst dan de punt naar
En dan kan je de pijl volgen en dan kan je zo
ongeveer kijken waar de wind toe gaat.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benodigdheden potlood met gum erop, nietmachine,
5 papieren bekertjes, 2 lange rietjes, een perforator,
een schaar, een penseel, verf (optioneel), een naald
met knop
Toen gingen we gaatjes maken met een perforator.
Toen deden we de een rietje in een gat die in de beker
zat.
Dat herhaal je vier keer.
Dan pak je de vijfde beker daar zitten vier gaatjes in.
Daar doe je alle rietjes en dan heb je een ronde
bekertjes
En dan pak je de plakband zo dat ze goed vast zitten
En dan kan je een kleurtje toevoegen

Geschreven door Rafael, Mikke, Farhad
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Groep 8a
Hoe voorspellen we het weer? Maar hoe deden ze
dat vroeger eigenlijk? We hebben in groep 8a
onderzoek gedaan en de uitkomsten aan elkaar
gepresenteerd. Hoe voorspellen computers het
weer? Hoe werden weersvoorspellingen vroeger
eigenlijk gedaan? Wanneer was de eerste
weersvoorspelling? En in de toekomst? Gebruiken
we dan robots? Zijn weermannen en –vrouwen
dan nog wel nodig?
Er kwamen mooie en leerzame presentaties
voorbij.

De regenmeter
Hoe maak je het?
1. Je snijd de bovenkant van de fles af.
2. Maak met stift of tape lijntjes op de fles. Zorg
dat je 6 centimeter vanaf de onderkant begint
3. Vul de fles tot 6 centimeter met zand. Gooi
daarna net zo veel water als zand er in.
4. Plak de hals van de fles op de kop in de fles.
5. Nu kun je hem gebruiken voor buiten. Succes!
Hoe kun je hem gebruiken?
Zet je regenmeter buiten. Wacht tot er regen valt.
Als de regen is gevallen kun je de regen opvangen
in de fles. En uiteindelijk kun je zien hoeveel regen
er is gevallen.
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Steenweg om thuis na schooltijd te doen. Op
beide dagen mag je zelf kiezen welk tasje je mee
wil nemen. Afgelopen weken hebben 'proefjes',
'koken/bakken' en ‘creatief’ de revue gepasseerd.
Let op: deze activiteiten zijn gratis, op is op!
Avondwandelvierdaagse

Gedurende ieder IPC thema wordt er een
leerwand gemaakt. Hieronder vindt u een
gedeelte van de leerwand van groep 8a.

De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk
ondenkbaar. Maar we hebben goed nieuws! Met
de speciale editie van hét wandelfestijn kunnen
we ook dit jaar toch gaan lopen. Doe jij ook mee
aan de Avond4daagse - Home Edition?
Wat is Avond4daagse - Home Edition?
Vanaf 29 maart tot en met 30 juni 2021 loop jij
jouw eigen Avond4daagse. Met eigen routes,
vanaf een eigen locatie, op een eigen moment,
met een eigen afstand. Zo voorkomen we met
elkaar dat het te druk wordt. Na vier wandelingen
en een hoop beweegplezier ontvang je de enige
echte Avond4daagse medaille. Thuisbezorgd!
Hoe werkt het?
Na aanmelding krijg je toegang tot de app ERoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag
routes waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf
wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar
ook overdag, doordeweeks of in het weekend. Als
je je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen 2
weken na de eerste wandeldag. Want het moet
natuurlijk wel een prestatie blijven. Houd
rekening met de maatregelen van de
Rijksoverheid en loop niet in te grote groepen.
Maar maak er vooral je eigen feestje van met
spelletjes onderweg, iets lekkers in de rugzak en
een mooi finish moment bij de voordeur!
Onderweg verrassen we je in de app met leuke
berichten. Zo helpen we je ermee deze
Avond4daagse onvergetelijk te maken.
Aanmelden
Deelname aan Avond4daagse – Home Edition
kost €6,50 per deelnemer. Daarvoor krijg je
toegang tot de app, de mogelijkheid om vier
routes (van 2,5 - 5 - 10 kilometer) automatisch
te laten aanmaken en je krijgt de officiële
Avond4daagse medaille thuisbezorgd.

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Plezier voor alle kinderen van de BSO
Volgende week maandag- en donderdagmiddag
kunnen alle kinderen tussen 14.30 en 15.00 uur
een activiteit ophalen op het plein aan de Jan

Aanmelden? Kijk dan op onze website:
www.avondvierdaagse-Eelde-Paterswolde.nl
Deel je avonturen!
We genieten graag met jullie mee en hopen dat
we toch een gevoel van saamhorigheid kunnen
creëren door elkaar te enthousiasmeren tijdens
de Avond4daagse - Home Edition. Deel vooral je
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avonturen via social media met de hashtag
#Avond4daagsehome en deel je foto’s!
Namens het bestuur van de Stichting AW4D
Eelde-Paterswolde, Coen Hofstee
T: 06-53252728 - E: crhofstee@ziggo.nl
Website: www.avondvierdaagse-EeldePaterswolde.nl
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