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Verkiezingen leerlingenraad
Roald Dahldag
Dag van de leidster
Ouderavond IPC (20.00 uur)
Margedag (alle lln. vrij)
MR/OC
Sportdag gr. 3 t/m 8
Ronde tafelgesprek lln. raad
Engelse dag
Geplande ontruimingsoefening
Infoavond gr. 1/ 2, 5/6
Kinderpostzegels
Infoavond gr. 3, 4, 7 en 8

IPC
Op 16 september om 20.00 uur start de
ouderavond over IPC. Christy Tanghe gaat op
deze avond van alles vertellen over IPC en
natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen. U krijgt
een bericht via Parro waarin u zich kunt
aanmelden voor de ouderavond.
We willen ons heel goed aan de
coronamaatregelen houden en moeten daarom
precies weten hoeveel mensen er komen.
Parnassys
Parnassys is het programma voor de
leerlingadministratie. Het is belangrijk dat hier de
juiste gegevens in staan. Wijzigingen in adres,
mailadres enz. kunt u doorgeven via:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
Nieuwe leerlingen
Veel kinderen die in de loop van dit schooljaar en
volgend schooljaar starten in groep 1 zijn
inmiddels al aangemeld. Dat is fijn, want als een
kind echt ingeschreven is, mogen hier rekening
mee houden m.b.t. de planning en bestellingen.
Mocht u uw kind nog niet hebben aangemeld,
dan bent u van harte welkom voor een
informatiepakketje, rondleiding en/of gesprek!

Sponsorloop voor Merano
We gaan een sponsorloop houden voor Merano!
Ramona en Merano staan op de foto hierboven.
Ramona zit bij ons op het IKC. Haar broertje
Merano is geboren met een flinke hersen
beschadiging en zit hierdoor o.a. in een rolstoel.
Hij is 24 uur per dag afhankelijk van zorg.
Om Merano en al zijn hulpmiddelen te kunnen
blijven vervoeren naar de dagbesteding,
ziekenhuis, revalidatiecentrum, maar ook om
eens met het hele gezin op pad te kunnen, is een
rolstoelbus hard nodig. Helaas hangt er aan een
aangepaste bus een enorm prijskaartje en dit is
door de ouders helaas haast niet zelf op te
brengen.
Via deze sponsorloop proberen we zoveel
mogelijk geld binnen te halen waardoor de
aanschaf van de rolstoelbus weer een stapje
dichterbij komt.
Op een speciale facebookpagina en doneersite
staat een uitgebreider verhaal incl. een filmpje
over de acties die lopen.
www.facebook.com/ruimbaanvoormeraan-merano
https://www.doneeractie.nl/ruim-baan-voor-meraanmerano/-52831
De sponsorloop wordt gehouden tijdens onze
sportdag op woensdag 22 september 2021.
Groep 1/2 sport op school en groep 3 t/m 8 sport
op de VV Actief velden. Hierover ontvangt u
binnenkort nog informatie.
De kinderen proberen zoveel mogelijk sponsoren
(femilie, vrienden, buren) te vinden en gaan
hardlopen en/of wandelen rond een voetbalveld.
Zij krijgen van tevoren een sponsorloopformulier
en een begeleidende brief mee.
We hopen iedereen mee wil helpen en dat we
uiteindelijk de familie van Merano een mooi
bedrag kunnen schenken!
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Mailadressen personeel
Alle personeelsleden van het IKC hebben een
mailadres bestaande uit:
voorletter.achternaam@stichtingbaasis.nl
Een mail naar de directie kunt u sturen naar:
directie.dewesterburcht@stichtingbaasis.nl
Ziekte melden en verlof aanvragen via Parro
Vanaf het moment dat een kind naar school gaat,
dient u te melden wanneer uw kind de school niet
kan bezoeken. U kunt uw kind vanaf vandaag ook
afmelden via Parro. Het gaat hierbij bv. om
ziekte of een bezoek aan de tandarts.
(Telefonisch afmelden kan ook tussen 8.00 uur
en 8.15 uur)
Voor het aanvragen van verlof wordt u meteen
doorgelinkt naar het verlofformulier, omdat hier
toestemming voor nodig is.
Verlofregels
Hieronder vindt u nog even in het kort de
verlofregels:
Voor kinderen van vier jaar volstaat de melding.
Kinderen van vijf jaar mogen nog vijf uren per
week verzuimen van school. Ook dit dient u te
melden.
Vanaf zes jaar is uw kind volledig leerplichtig.
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Hiervoor zouden we graag, vóór 9 september, de
naam van de leerling + de huidige hoogte van
zijn of haar zonnebloem willen weten. Bij de
foto’s vermelden of wij ze mogen plaatsen op
social media (eventueel geblurd) Een foto op
social media heeft onze voorkeur;
#nkzonnebloemkweken, @Stadstuinieren, maar
de tussenstand mag ook naar ons gemaild
worden. (Mailen kan ook:
info@stadstuinieren.nl)
In de week van 13 september zal de officiële
meting plaatsvinden.
GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
IPC
De komende periode werken wij aan de volgende
IPC Units:
KDV en 1/ 2: Zo spelen wij
3/ 4: Onze wereld
5/ 6: Red de wereld
7/ 8: De wijde wereld
De BSO sluit aan bij het thema’s van de
leeftijdsgroep.

Soms kan er sprake zijn van bijzondere
omstandigheden, waarvoor verlof wenselijk is.
Dit kan bv. een huwelijk of begrafenis zijn.
Er komen ook regelmatig verzoeken voor binnen
voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties.
Via onderstaande link vindt u hierover de
richtlijnen vanuit de overheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerpli
cht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
Wanneer verlof wordt toegekend, dan wordt dit in
Parnassys administratief verwerkt als geoorloofd
verlof. Wanneer de verlofaanvraag niet wordt
toegekend dan wordt dit, bij afwezigheid van het
kind, geregistreerd als ongeoorloofd verlof. De
school is verplicht om ongeoorloofd verlof,
wanneer dit vaker voorkomt, te melden bij de
leerplichtambtenaar.
Zonnebloemwedstrijd
Helaas zijn bij het IKC de zonnebloemen niet
opgekomen. Misschien is er een kind die thuis
wel een mooie zonnebloem heeft weten te
kweken.
Je mag dan een foto maken van jezelf naast de
zonnebloem en plaatsen op social media. Op
Instagram en Facebook doe je dat
door #nkzonnebloemkweken te gebruiken
en @Stadstuinieren te taggen.
De leerling die het gelukt is de hoogste
zonnebloem te kweken wint een familie-uitje.

KDV
Voor een knutselactiviteit zijn wij op zoek naar
onderstaande bakjes. Zouden jullie deze voor ons
willen sparen? Inleveren kan bij alle
medewerkers van de kinderopvang. Alvast
bedankt!
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Vossengroep
In de Vossengroep hebben we de afgelopen twee
weken aandacht besteed aan de gouden
kanjerwerken.
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Ons eerste IPC thema van dit schooljaar is ‘Zo
spelen wij'. Hieronder het resultaat waar wij deze
week aan hebben gewerkt.

Groepen 3/4
De groepen 3 en 4 zijn afgelopen dinsdag gestart
met het IPC thema 'Onze wereld'. Eerst werd de
wereld in en om de school ontdekt worden door
middel van een speurtocht. De kinderen moesten
aan de hand van foto’s op zoek naar tien plekken
in en om de school. Er werd fanatiek gezocht. Het
was een leuke, sportieve start van dit thema!
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Groep 4b
De twee gouden kanjerweken zitten er weer
op. In groep 4b hebben we geluisterd naar het
kanjerverhaal. Deze week ging dat over piekeren.
Als je piekert is het verstandig om te praten met
iemand die je vertrouwt. We hebben twee
activiteiten gedaan waarbij vertrouwen belangrijk
is; samen in een kring een hoepel doorgeven
terwijl de handen aan elkaar vastzaten en samen
door de knieën zakken en zorgen dat niemand
omviel. We bleken dat erg goed te kunnen!
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Groepen 5/6
De groepen 5/6 hebben deze week een
‘bewegend leren rekenles' gehad. We doen dit in
samenwerking met de vakleerkrachten gym. De
kinderen zijn deze week bezig geweest met het
metriek stelsel. Elke week doen we één
bewegend leren les en we gaan dit zeker
uitbreiden!

BSO
Vanaf 1 september zijn wij gestart met het derde
kwartaal van de Super Kids activiteiten.
Gedurende dit kwartaal staat het thema 'Sport en
gezond’ centraal. We hebben een hand-out
gekregen. Hierin staan activiteiten die variëren
van sportieve activiteiten, brainspelletjes tot
gezond koken en bakken.
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ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Onder het kopje activiteiten vindt u activiteiten
die door aanbieders van buiten ons IKC
aangeboden worden.
Sport- en Cultuurpret
Het nieuwe aanbod van Sport en Cultuurpret voor
de periode van 25 augustus t/m 9 oktober is te
vinden op www.tynaarlo.nl/sportpret
Deze keer staat op het programma:
- Musical
- Theater
- Naailes
- Hockey
Je kunt je opgeven via de website.
Contactgegevens Sport Tynaarlo
Telefoon: 0592 266 662
E-mailadres: sportpret@tynaarlo.nl
Bespaar energie én geld met een leuk spel
‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’
En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’
Deze vragen komen aan de orde in de online
game Junior Energiecoach. Door leerzame
puzzels, experimenten en winacties ontdekken
leerlingen (en hun ouders) hoe je energie
bespaart. Voor kinderen van onze school is
deelname gratis! Geef je snel op via deze
link: Junior Energiecoach.
Het spel start op 8 oktober!
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