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3 december 2021

Agenda
23 dec
24 dec
31
10
10
17
20
24
26

dec
jan
jan
jan
jan
jan
jan

Kerstlunch
School sluit om 12.00 uur!
KDV/BSO sluit 17.00 uur!
KDV/BSO gesloten
Zilveren Kanjerweek
OV
Start Citoweken
MR/OC = IKC raad
Start Nationale Voorleesdagen
IKC Thema avond (Gr.8 naar het VO)

Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Verkeerssituatie
Let op: vanaf 10 december t/m 14 december
wordt de Hortensiaweg afgesloten voor alle
verkeer. Dit maakt dat de school moeilijk
bereikbaar zal zijn. We vragen u zo veel mogelijk
lopend of op de fiets naar school te komen. En
natuurlijk om goed op te letten!
Sinterklaas
Vandaag hebben wij Sinterklaas buiten
ontvangen. Eerst hebben we buiten en gedanst
en gezongen, want het was best wel fris toen we
stonden te wachten. Uiteindelijk was Sinterklaas
daar dan eindelijk met twee Pieten. Ze waren een
beetje later, want de boot was lek. Na samen
buiten liedjes te hebben gezongen, zijn we snel
naar binnen gegaan en heeft Sinterklaas een
bezoek gebracht aan alle klassen. Het was een
prachtige dag!

Sinterklaascommissie
Hulde aan de ouders van de OV! We hebben
heerlijk genoten van het prachtig versierde IKC.
Onze flexibele Sinterklaascommissie had
verschillende scenario’s uitgedacht, zodat de
kinderen een mooi feest zouden hebben. En dat
is zeker gelukt! Met de hindernissen die de
covidmaatregelen met zich mee brachten was het
bezoek van Sint en zijn Pieten erg geslaagd.
En u heeft vast ook genoten van de prachtige
filmpjes! Wij bedanken Sint en de Pieten voor
hun bezoek en natuurlijk ook alle ouders die
meegeholpen hebben, voor en achter de
schermen. We zijn zooooo blij met jullie!!!!
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Compliment aan de kinderen
Wij zijn ongelofelijk trots op jullie! Binnen in het
gebouw houden jullie je heel goed aan de
maatregelen. En ook vanmorgen op het plein was
het fantastisch om te zien hoe jullie keurig in de
vakken bleven staan en dansen! En dat is echt
niet eenvoudig! Groep voor groep naar
binnengaan ging ook heel goed! Helemaal super,
een groot compliment!!!

Personeel
We hopen natuurlijk dat iedereen gezond blijft,
maar uitval vanwege ziekte en/of verlof is helaas
niet uitgesloten. Wanneer er geen invaller
beschikbaar is en er geen interne mogelijkheden
zijn, dan ontvangt u bericht dat uw kind niet naar
school kan. De kinderopvang op ons IKC is tot nu
toe gelukkig nog niet gesloten vanwege gebrek
aan personeel. De kinderen die een dag thuis
moesten blijven konden, wanneer er een contract
was voor die dag, gelukkig wel naar de BSO.
We hebben een aantal keren kinderen uit een
groep 1/2 verdeeld over de andere groepen 1/2.
Dit kon omdat er nog niet zoveel kinderen waren
ingestroomd. Inmiddels zijn de groepen 1/2
dusdanig volgelopen dat wij geen kinderen meer
kunnen verdelen over de andere groepen.
Berichten ontvangt u via Parro, direct op het
moment dat de situatie duidelijk is. Dit is helaas
niet altijd vroegtijdig.
We vinden het erg vervelend voor de kinderen en
u dat we ongewild in deze landelijk optredende
situatie terecht zijn gekomen.
We bedanken u voor uw begrip!
Nieuwe leerkrachten
Aly Hoiting heeft inmiddels een kijkje genomen
op IKC De Westerburcht. En natuurlijk is zij ook
in de groepen 5/6b en 5/6c geweest. Zij begint
aanstaande maandag, vooruitlopend op haar
definitieve overstap. We zijn hier erg blij mee!
Daniela Kram is afgelopen week begonnen in
groep 8.
Wij wensen Aly en Daniela heeft veel succes en
plezier bij ons op het IKC!
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Afmelden vanwege ziekte
Vanaf heden is het alleen nog mogelijk om uw
kind af te melden via Parro (voorkeur) of
telefonisch. Het mailadres is gedeactiveerd.
Kerst
Ook dit jaar laten we het kerstdiner aan ons
voorbij gaan. We willen graag met de kinderen
genieten van een kerstlunch. We vragen u om uw
kind hiervoor een smakelijke kerstlunch mee te
geven, zodat we er samen met hen toch een
feestje van kunnen maken. Hartelijk dank alvast!
Zelftesten voor kinderen
In de media is aangekondigd dat er via de
scholen zelftesten beschikbaar komen voor
kinderen. De verstrekking zou automatisch
geschieden. Wij hebben vandaag vernomen dat
er spoedig een levering komt. Mochten er testen
binnenkomen, dan delen wij die uit. De kinderen
nemen de testen vervolgens mee naar huis. Het
is aan u wat u hiermee doet. Er wordt door ons
op het IKC nooit getest, dat is aan de ouders.
Trakteren
Wanneer een kind wil trakteren vragen we u om
verpakte traktaties mee te geven. We laten op dit
moment kinderen geen klassen rondgaan.
Oproepje
Voor het thema “uitvindingen en machines” in de
groepen 5/6 zijn we op zoek naar kleine, schone
tandwielen. Heeft u iets voor ons liggen?
Inleveren kan bij de leerkrachten. Hartelijk dank
alvast!
Nieuwe leerlingen
U kunt een inschrijfformulier vinden op de
website of aanvragen via
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Nieuws vanuit de MR
We zijn als MR voor de 2de keer gezamenlijk met
de OC van de kinderopvang gestart. Aan de orde
kwam de onzekere situatie m.b.t. de
coronamaatregelen en de puzzel die steeds
opgelost moet worden bij het vinden van
vervanging bij ziekte. Dit geldt binnen het hele
IKC. Door een gebrek aan invallers is dit erg
lastig.
Verder is in de MR de positieve groei van de
groepen 1/2 en de scholing van de leerkrachten
op o.a. IPC aan de orde gekomen.
Tot slot: we zoeken nog een ouder die wil
deelnemen aan de MR.
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Verkeerscommissie
De veiligheid in het verkeer, de activiteiten die
kinderen aangeboden krijgen m.b.t. veilig
verkeersgedrag en een veilige schoolomgeving
vinden wij erg belangrijk. Dit geldt natuurlijk ook
voor u! We willen daarom graag starten met een
nieuwe verkeerscommissie waarin ouders samen
met een leerkracht aan de slag gaan! Lijkt u dit
een leuke uitdaging dan kunt u zich aanmelden
via h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Er heeft zich op dit moment nog niemand
aangemeld. Dat is heel jammer, zeker omdat dit
een voorwaarde is om ons verkeerslabel te
behouden. Lijkt het u toch leuk en twijfelt u nog?
Maak dan vooral even een vrijblijvend afspraakje
zodat we het er over kunnen hebben!

Schoolfruit
Volgende week gaan we genieten van: wortel,
sinaasappel, appel. We gaan weer lekker
genieten van deze gezonde hap! Uw
kind hoeft op dinsdag, woensdag en donderdag
geen fruit mee naar school.

GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
IPC
We 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 van de
leeftijdsgroep.
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KDV
Sinterklaas kwam bij ons langs. De meeste
kinderen vonden het erg leuk om buiten te
dansen en te zingen terwijl we op Sinterklaas
stonden te wachten. Enkele kinderen vonden het
een beetje spannend. We zijn goed verwend.
Bedankt Sinterklaas!
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Groepen 1/2
Wij hebben sinds deze week een kweekbak met
kastanjechampignons op het leerplein staan. De
kinderen kunnen iedere dag kijken hoe de
champignons groeien en ze verzorgen.

Chiel moest de steeltjes eerst eraf snijden.
Toen ging Hanna ze vullen met kruidenkaas.
En daarna gingen ze in (200 graden hete lucht)
oven.
Na 10 minuten was het klaar, en konden we gaan
eten.
Niet iedereen vond het lekker, maar de meeste
kinderen wel.
Chiel en Hanna, groep 7a

Groep 4a
Onlangs hebben de kinderen zelf papier ‘oud’
gemaakt. Vervolgens hebben ze zelf mooie
sierlijke letters getekend.

Groep 7a
Kastanjechampignons gevuld en in de oven.
Wij hebben champignons gekweekt op ons
leerplein.
Na de oogst gingen we ze vullen met
kruidenkaas.
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Groep 7b
Presentaties van de verschillende leeftijdsfasen
tijdens de unit Opgroeien van groep 7b.
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BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
Af en toe hebben de kinderen ongelukjes of
spelen de kinderen gewoon graag in de plassen
water. We raken steeds verder door onze
voorraad reservekleding heen. Indien u thuis nog
onderbroeken en joggingbroeken maat 98 t/m
128 heeft liggen die u niet meer gebruikt, dan
zouden wij deze graag ontvangen.
Sinterklaas
Ook de BSO is flink verwend door de Sint. Op de
ene groep moesten de kinderen eerst een puzzel
met elkaar oplossen en daarna mochten ze de
cadeaus zoeken. Op een andere groep was er een
hele speurtocht uitgezet voordat de cadeaus
werden gevonden. Bij de jongste kinderen had
Sinterklaas een brief geschreven aan de
kinderen. Hartelijk dank Sinterklaas!

Pepernoten bakken:
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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.

UITSPRAKEN VAN DE WEEK
De Spellingkampioen ging heel goed in een klas!
Dus juf zou trakteren…
Juf: “Waar zal ik op trakteren?”
Leerling: “IJsjes!”
Juf: “Nee jog, is toch veel te koud…”
Leerling: “Oké, dan twee lolly’s én een
snoepzakje.”
Juf: “Hahahahah.”
Leerling (heel vrolijk): “GEPROBEERD!”
Leerling uit groep 3
“Juf, ik moet even rustig aan doen”.
“Ik heb een zijontsteking!”
Leerling uit groep 7

Over de menstruatie van de vrouw.
Een jongen thuis tegen zijn vader. “Papa? Krijgen
wij later ook iets ergs als we groter worden?”

Tynaarlo Verwelkomt eerste bewoners AZC
Half december worden de eerste bewoners van
het AZC in Paterswolde verwacht. Na een
gevaarlijke en lange reis, waarbij alles is
achtergelaten, zijn deze mensen
getraumatiseerd, maar hoopvol, aangekomen in
een voor hun vreemd land. Door samen een
welkomstcadeautje te geven, kunnen we met een
klein gebaar laten zien dat iemand ertoe doet en
welkom is in ons dorp.
Wat zou het fijn zijn om deze nieuwe
dorpsgenoten een warm welkom te geven met
uw pakketje. Doe je mee met Tynaarlo
Verwelkomt?
Tot 10 december staan er op diverse plekken in
Eelde-Paterwolde dozen, waarin je een
welkomstpakketje kunt doneren. Wij zorgen dat
deze mensen een vriendelijk welkomstwoord en
je cadeau ontvangen. We vragen om pakketjes,
die bestaan uit een leuk kartonnen tasje met de
volgende inhoud:
een pakje stroopwafels;
chocolade;
een pakje speelkaarten;
kleurpotloden en een kleurboekje
een welkomsttekst in het Engels;
of misschien een mooie tekening met een
welkom.
Doe van elke productsoort één item in het tasje.
Inzameldozen staan onder andere op de
volgende plaatsen: Jumbo Pepping Eelde, Het
Ekohuis Eelde, Albert Heijn Paterwolde en
Meulman doe het zelfmarkt Paterswolde.
Helpt u mee?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen via andrea@tynaarloverwelkomt.nl
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Tynaarlo Verwelkomt is een burgerinitiatief dat
vluchtelingen verwelkomt in onze gemeente en zich
inzet om vluchtelingen zich thuis te laten voelen.

-7-

