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10 nov
11 nov
15 nov

Herfstvakantie (t/m 22 okt)
Algemene Ledenvergadering
Start Nederland leest gr.7 en 8
Start Week van de Mediawijsheid
Lampionnententoonstelling (17.00 –
18.00 uur)

IKC Thema-avond Communicatie en
Sociale media (19.30 – 21.00 uur)
Sint Maarten
Margedag (alle lln. vrij)

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Sponsorloop
Alle kinderen hebben ontzettend hun best gedaan
tijdens de sponsorloop. Er is maar liefst
€ 8426,55 bij elkaar gelopen! We kunnen in het
dorp binnenkort zwaaien naar Merano als hij met
zijn bus voorbij komt! Samen met elkaar, voor
elkaar! Iedereen heel hartelijk dank voor de
hartverwarmende bijdrage aan de kracht van ons
dorp!
OV nieuws
Wilt u graag helpen bij de decemberfeesten,
cateringgroep, Pasen, culturele activiteiten,
bibliotheek, zomerfeest of schouderserondergroep?
Sluit u zich dan vooral aan bij één van deze
werkgroepen van de oudervereniging! Zij
presenteren zich op 27 oktober vanaf 19.30 uur,
tijdens de algemene ledenvergadering. Deze
avond wordt geëindigd met een gezellig hapje en
drankje.
We hopen op veel nieuwe werkgroep-leden zodat
we er samen een feestje van voor de kinderen en
de ouders!

15 oktober 2021
Afvalverwerking
We verzamelen binnen het IKC een enorme
hoeveelheid afval. Dit past niet bij de duurzame
toekomst die wij voorstaan. Uiteraard is niet alle
afval te vermijden, maar we kunnen de
hoeveelheid samen wel beperken. Dit kan bv.
door een beker drinken mee te geven i.p.v.
pakjes. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen
de lege pakjes en evt. ander afval in hun
lunchtrommel mee naar huis.
Ook de leerlingen van de leerlingenraad houden
zich bezig met duurzaamheid. Zij gaan zich o.a.
bezighouden met het beter scheiden van afval
binnen het IKC.
We zijn benieuwd naar hun ideeën en werken
graag mee aan de uitvoering!
IKC teamavond
Afgelopen woensdagavond heeft het gehele IKC
team zich gebogen over o.a. de visie en missie
van ons IKC. Er was ruimte voor individuele
meningen a.d.h.v. stellingen en in verschillende
groepjes werden een aantal mogelijkheden in
doorgaande lijnen onder de loep genomen. Er
zijn waardevolle inzichten op papier gezet, die
ons verder op weg helpen bij de ontwikkeling van
ons IKC.
BSO en schoonmaakwerkzaamheden
Op woensdag 20 en donderdag 21 oktober zullen
er uitgebreide schoonmaakwerkzaamheden
plaatsvinden binnen ons IKC.
Het kan zijn dat wij dan tijdelijk een andere
ingang gebruiken. In principe is het zo dat u uw
kinderen tot 8.30 uur via de ingang aan de Jan
Steenweg kunt brengen.
Na 8.30 uur kunt u de kinderen van Schatkamer,
Ridderzaal, Koetshuis en Schatkamer via de
ingang aan de Vermeerweg brengen.
Wij vragen u om afscheid te nemen bij de
buitendeur en de kinderen zelfstandig naar
binnen te laten gaan.
Tot 17.30 uur kunt u uw kinderen ophalen bij de
eigen groep.
Vanaf 17.30 uur kunt u uw kinderen ophalen bij
de ingang aan de Jan Steenweg.
Op woensdag en vrijdag maken wij alleen gebruik
van de ingang aan de Jan Steenweg.
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Buitenspeelgoed
De Westerburcht heeft een mooie bijdrage voor
de aanvulling van het buitenspeelgoed mogen
ontvangen van Stichting Baasis. Aukelien en
Eddy hebben een keuze gemaakt uit artikelen
waar kinderen lekker mee kunnen bewegen. Zo
wordt er flink gehockeyd tijdens de pauzes en de
BSO. We zijn heel blij met de nieuwe spullen!
Herfstvakantie
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie
en de kinderen op het KDV en de BSO een hele
fijne herfstweek!
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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
De BSO sluit aan bij het thema’s van de
leeftijdsgroep.

KDV KDV KDV KDV KDV KDV KDV KDV KDV
Naar aanleiding van het thema ‘Ik en mijn
familie’ hebben de kinderen opa en/of oma
geknutseld.

Uilen
In het kader van IPC hebben de kinderen de
vraag ‘Later word ik...’ creatief vormgegeven:

Groep 3 en groepen 4
Groep 3 en de groepen 4 hebben het thema
‘Onze wereld’ van IPC afgesloten met een
mozaïek met daarop alles wat er is geleerd.

Na de vakantie zullen wij beginnen aan een
nieuw thema. Het thema waar we dan een aantal
weken mee aan de slag zullen gaan is 'Regen'.
Gedurende dit thema besteden we o.a. aandacht
aan regen als weertype en kleding die bij dit
weertype past. Meer hierover kunt u lezen na de
vakantie.

Groep 4b
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IPC in groep 4b
we gingen eerst een plategront maken en darna
gingen we een tuin maken.
de tuin gingen we make van natuur.
en ik ging met sven de tuin maken.
willem
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ik vind het leuk omdat het met dieren is
ik wil dieren wasen
ik wil operriren
Eline
Ik wil laater uitfinder zijn
het beroep is spanent
ik oefen het thuis al
ik maak een roobot
ik doe het gewoon
en het is met ale frienden
Colin
Groepen 5/6
De groepen 5/6 hebben het met IPC over het
Amazonegebied en de dieren die daar leven.
Toevallig hebben wij een hele leuke collega die
toekans in de tuin heeft! Wij mochten op bezoek.
Superleuk en interessant om te zien.

Kinderboekenweek
Vorige week hebben we een beroep geschilderd,
wat we later misschien wel willen worden. Deze
week hebben we daar een verhaal bij
geschreven:
ik wil later clauwn wodn,
want dan hoor je iedereee lagen,
dan mag je mojen klere aan.
Yannick

Ik wil dierenarts worden
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Ook deze week hebben we weer aan bewegend
leren gedaan. Voor groep 5 oppervlakte en
omtrek, voor groep 6 klokkijken.

Groep 7b
De kinderen van groep 7 doen samen met
kinderen van groep 4 aan tutorlezen. Tutorlezen
is een vorm van samenwerkend leren. De tutor
helpt de tutee in een één-op-één situatie het
technisch lezen te oefenen. De tutor geeft het
goede voorbeeld, monitort het lezen van de tutee
en geeft hem of haar feedback. Uiteraard
monitoren wij als groepsleerkrachten dit proces
ook. Tutorlezen is een effectieve aanvulling op de
klassikale leesinstructie. Het bevordert vloeiend
lezen en heeft een positief effect op o.a.
leesmotivatie en zelfvertrouwen.

Groep 7a
Nationale Voorleeswedstrijd
Vandaag was in groep 7a de voorronde van de
voorleeswedstrijd. Er deden maar liefst 13
kinderen aan mee. Er werd gelet op contact met
het publiek, leestempo en intonatie. Je kon op elk
onderdeel 1,2 of 3 punten krijgen. Uiteindelijk
hebben Sanne en Renske gewonnen. Wij gaan na
de vakantie meedoen aan de voorleeswedstrijd
van de Westerburcht.
Sanne en Renske

Nationale voorleeswedstrijd
We hadden 3 geweldige voorlezers in groep 7b.
Omdat er maar één kon winnen gaat Isa verder
naar de schoolfinale. Gefeliciteerd Isa!
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Tussendoor even Pokémons vangen. Gotta catch
em all!

BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
Koetshuis
Soms is het gewoon heerlijk om binnen te zijn en
lekker te knutselen. Op Koetshuis was het
donderdag zo'n dag.

Tijdens IPC zijn we nog even verder gaan
speuren. Dit keer hebben we gezocht naar ‘Oude
beschavingen'.

Groep 8
Groep 8 deed mee aan het evenement 'Kok in de
klas 2021'. Via een online smaakles leerde
sterrenchef-kok Dick Middelweerd ons over
proeven, koken en het koksvak. We hebben zelf
ook een gerechtje gemaakt.

Schatkamer
De Schatkamer is afgelopen week naar
Scandinavië gereisd. Zij hebben daar heerlijke
kaneelbroodjes gemaakt!
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ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Sportinstuif
In de herfstvakantie kun je in Eelde op 18
oktober van 10.00 tot 11.30 uur naar de
Sportinstuif in Groote Veen. Kosten € 2,Aanmelden is niet nodig.
www.tynaarlo.nl/sportpret.nl
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.
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