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We wensen Aly alvast heel veel succes en plezier
op IKC De Westerburcht!
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19 november 2021

MR/OC
OV
Sinterklaas
Kerstdiner
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
Personeel
Zoals u weet gaat Jantine Vroon ons m.i.v. 1
december verlaten vanwege het accepteren van
een nieuwe baan. Omdat het momenteel niet
meevalt om vacatureruimte goed in te vullen,
heeft de vervanging van Jantine even op zich
laten wachten.
We zijn dan ook blij dat we kunnen melden dat
we een nieuwe leerkracht mogen verwelkomen
voor de maandag in groep 5/6b en de woensdag
in groep 5/6c. Haar naam is Aly Hoiting, zij is een
ervaren en enthousiaste leerkracht.
Aly werkt op dit moment bij een ander bestuur
en we hopen dat zij vanaf de kerstvakantie over
kan stappen.
Omdat Aly met de groepen 5/6 gaat werken, kan
Rob Popken de maandag t/m donderdag in groep
8 aan de slag. Op vrijdag komt Daniela Kram,
bekend op de Westerburcht vanwege een eerdere
stageperiode. Daniela start per 1 december.
Totdat Aly is gearriveerd gaat Dâna Bomekamp
op woensdag de lessen verzorgen in groep 5/6c.
We hopen dat Aly alvast in groep 5/6b kan
starten op de maandag, maar dat is nog even
afwachten.

Personeel
Henriëtte is volgende week vanaf volgende week
woensdag (als het doorgaat…) een paar dagen
afwezig vanwege een kleine operatie. De
verwachting is dat zij de week erna weer
aanwezig zal zijn. Bij dringende zaken kunt u
contact opnemen met Dewi of Karin.
Margedag
Tijdens de margedag van 15 november hebben
we met het hele onderwijsteam aan
deskundigheidsbevordering gedaan. Christy
Tanghe kwam ons inspireren op het gebied van
IPC. We hebben het gehad over de leercyclus
binnen de IPC units, Early Years, de uitwerking
van de doelen, de leerwand en nog veel meer. In
kleine groepjes zijn onderwerpen besproken en
er zijn weer afspraken gemaakt. We kunnen weer
mooie stappen zetten! Het was ook fijn om van
Christy te horen dat we heel goed op weg zijn,
want ook voor ons zijn nieuwe dingen zijn best
spannend!
De leerkrachten van de groepen 1/2 volgen
inmiddels de scholing voor Early Years, er zijn
twee leerkrachten en een pedagogisch
medewerker begonnen met de opleiding voor IPC
coördinatoren en Henriëtte volgt de IPC opleiding
Assessment for leaders. De kennis die bij de
opleidingen wordt opgedaan kan meteen ingezet
worden in de praktijk. Dat is ook heel fijn.
Op 23 en 25 november bezoekt Christy de
groepen. Zij praat dan met de kinderen. Tijdens
deze gesprekken moet o.a. blijken wat zij hebben
opgestoken m.b.t. de gestelde doelen en hoe de
leerwand wordt gebruikt. Natuurlijk wordt ook
gevraagd hoe IPC hen bevalt. Uiteraard gaat
Christy ook met de leerkrachten in gesprek. De
nieuwe units zijn of gaan van start en de
komende tijd gaan we ons weer helemaal
uitleven met de nieuwe thema’s!
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Nieuwe leerlingen
Wat fijn dat er inmiddels zusjes/broertjes, die
nog niet zijn aangemeld, kunnen worden
ingeschreven! We krijgen zo een goed beeld van
de prognoses voor de komende jaren. Dit is
belangrijk voor ons, omdat we hierdoor op tijd op
zoek kunnen naar personeel en we hen
perspectief kunnen bieden.
U kunt een inschrijfformulier vinden op de
website of aanvragen via
h.baarveld@stichtingbaasis.nl
Hartelijk dank alvast!

Enthousiast of nieuwgierig geworden? Neem dan
vooral contact op!

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
Wanneer er enkele aanmeldingen binnen zijn
gaan we een momentje plannen zodat we even
kunnen doorspreken wat precies de bedoeling is.
U kunt dan altijd nog even bedenken of de
verkeerscommissie daadwerkelijk iets voor u is.
In het onderstaande stukje legt Brenda alvast
e.e.a. uit.

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

Ouders gezocht voor verkeerscommissie
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen
leren om veilig deel te nemen aan het verkeer.
Wij zijn als school in het bezit van het Drents
Verkeersveiligheidslabel. Dit is een
kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun
schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de
verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie
en een verkeersveilige omgeving.
Met het Drents Verkeerveiligheidslabel kunnen
we extra activiteiten organiseren zoals de
fietscontroles, het project 'de dode hoek' en
verkeersvoorstellingen. Wij zoeken
verkeersouders die ons hier samen bij willen
helpen.
Hoe ziet dat er precies uit:
- Je denkt mee over verkeersveiligheid rondom
school
- Je ben contactpersoon voor VVN (Veilig Verkeer
Nederland)
- Je organiseert fietskeuringen en andere
verkeersactiviteiten op school
Het is absoluut geen tijdrovende functie, je bent
gesprekpartner voor school en je helpt ons (en
natuurlijk de kinderen) er echter wel heel erg
mee!

Coronamaatregelen
I.v.m. de stijgende besmettingscijfers letten wij
weer extra goed op het ontsmetten van de
handen en de 1.5 meter regel.
Verder moeten alle volwassenen die niet bij het
vaste IKC team horen en het gebouw betreden
een mondkapje dragen. We hopen dat de cijfers
snel zullen dalen en er geen verdere maatregelen
nodig zijn!
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
Ook op het kinderdagverblijf werken we aan het
thema feest. Sinterklaas kan hierbij natuurlijk
niet ontbreken!

Groep 4a
Groep 4a heeft geleerd hoe je een wit papier oud
laat lijken. Wat een lol hadden ze! Volgende
week, als we het werkje af gaan maken, komt
het echte monnikenwerk. Wordt vervolgd...
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Twee is beter dan één.
Maar hij wordt er wel woester van!
Elk diersoort heeft een leefgebied.
Omdat de pony’s en kinderen elkaar beter
zouden leren kennen.
Ik ben kampioen!
Maar Sinterklaas kan helemaal niet slapen.
Soms komen er meerdere.
En dus rende hij de hele stad door, op weg naar
huis……. met een beer in zijn bek.
17 honden
Wie eet er van mijn taart?
De slimste dieren met het beste geheugen, zijn
de aap, de dolfijn en het varken.
“Wat is hier toch aan de hand? “denkt Sybill.
Kom je even binnen, ik heb iets.
Pak je koffer!
Je wint altijd, zegt Radja boos.
Pettie noemt mij altijd: G.
De vader van Lo werkt in een dierenkliniek.
Met grote passen gaat Pieter achter Piep aan.
Kijkt u of u walvissen ziet?
Deze roofvogel bereikt in duikvlucht een snelheid
van ongeveer 300 km per uur.
Van wie is die poep?
Vera NEE!
IPC
Met IPC zijn we bezig met een les over versierde
letters. Daar komen moeilijke woorden bij als
illuminatie, decoratief en boekverluchting. Het
doel is dat we leren om commentaar te geven op
elkaars werk.

Groep 4b
Samenleesweek
We hebben deze week extra leesactiviteiten
gedaan omdat het samenleesweek was. Zo
hebben we een leesstoelendans gedaan. Op deze
manier kwamen we al dansend en lezend
erachter dat er veel meer leuke boeken in de
bibliotheek staan dan we wisten.
We hebben ook een nieuw verhaal gemaakt, door
allemaal een zin uit ons boek te kiezen. Het werd
een beetje een raar verhaal, maar het is leuk om
te doen. Ons verhaal:
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Groep 5/6a

De afsluiting van het thema “Red de wereld” was
een gezellig feest. Iedereen had een stuk fruit
meegenomen waar we samen smoothies van
hebben gemaakt. De ouders mochten in de hal
langs de looproute kijken en proeven.
Machines en uitvindingen
We hebben het nieuwe thema ‘Machines en
uitvindingen’ geopend met een raadspel. 'Wat is
het?’
Bewegend leren
Deze week hebben we ook aan bewegend leren
gedaan. Groep 5 ging aan de slag met omtrek en
oppervlakte.

Groepen 5/6
Bewegend leren.
Groep 5 werkte vorige week over klokkijken,
groep 6 over inhoudsmaten.
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Groep 5/6b
Deze week zijn de kinderen bezig geweest met
‘Ontwerpend leren’.
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BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO
Op de BSO groepen Groene en Blauwe Draken
hebben de kinderen lichtjes gemaakt.

UITSPRAKEN VAN DE WEEK
Leerkracht vraagt: “Wie is er naar de intocht van
Sinterklaas in Eelde geweest”?
Leerling: “Ik en hij kwam op een boot met
wielen.”
“Juf, mag deze geslijpt worden?” “Geslijpt?”
“Oh, geslopen.”

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.
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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
Met daarin:
- Je voor -en achternaam
- Je leeftijd
- Het telefoonnummer van papa of mama
- Of je een eigen hobby horse hebt: ja/nee

-6-

