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In dit infobulletin vindt u:
Mededelingen van de directie
Sportdag
Gouden Weken
Leerlingenraad
Schoolfotograaf
Theater- en Musicalcursus

Een fijn schooljaar allemaal!

AGENDA (ook digitaal te downloaden/in te zien via de website!)
Schooljaar 2018-2019
3 t/m 14 september Gouden Weken
13 september
Roald Dahldag
13 september
19.00u Infoavond groep 7b
14 september
Verkiezingen leerlingenraad groepen 6 t/m 8
15 september
Oud papier (ouders groep 8b)
17 september
19.30u Infoavond groepen 8
17 september
Leescollectie Griezels groep 4
18 september
Medezeggenschapsraad en Oudervereniging
18 september
19.00u Infoavond groepen 3 en 4
18 september
20.00u Infoavond groepen 1 en 2
19 september
Sportdag inclusief sponsorloop
19 september
19.00u Infoavond groepen 6
19 september
20.15u Infoavond groep 5
20 september
19.00u Infoavond groep 7a
24 september
Margedag – alle leerlingen vrij!
25 en 26 september Schoolfotograaf
Margedagen
24 september, 19 oktober, 15 februari, 23 t/m 26 april (verhuisdagen)

Mededelingen van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Schooljaar 2018-2019 is nu echt begonnen. Tijdens de laatste weken van de vakantie hebben de leerkrachten
hun lokalen weer ingericht en de eerste teamvergadering bijgewoond. Ook is de nieuwe teamfoto gemaakt en
natuurlijk was er ook ruimte voor de vakantieverhalen en een heerlijke teamlunch. Kortom: de accu’s zijn weer
vol en we gaan er samen een mooi jaar van maken!
De meeste leerlingen zijn heel goed gestart. Een enkeling moet natuurlijk echt even weer wennen aan het
schoolse ritme. Gelukkig was het mooi weer en kon er tussen de inspanningen door heerlijk worden gespeeld
en gesport.
Onze nieuwe collega’s zijn inmiddels ook aardig ingeburgerd. Anne en Erzsi gaan, naast hun lesgevende taken,
structureel leerlingen en leerkrachten ondersteunen. Anne op dinsdag en woensdag voor de groepen 1 t/m 4 en
Erzsi op dinsdag voor de groepen 5 t/m 8. Karin verzorgt de coördinatie voor deze dagen.
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Aleida is aangenomen voor de flexpool van Stichting Baasis. Wanneer zij op maandag, dinsdag en donderdag
niet voor ziektevervanging ingezet hoeft te worden op één van de scholen, is zij te vinden op De Westerburcht
waar zij in dat geval afgeronde incidentele taken gaat doen.
Noodnummerlijst: u heeft de z.g. noodnummerlijst ontvangen met het verzoek om deze in te vullen. Dit is wel
even een werkje dat ook nog eens jaarlijks terugkeert. Wanneer we bij calamiteiten de school moeten verlaten
dan moeten alle leerkrachten de lijst van hun groep meenemen zodat we geen problemen krijgen om u te
bereiken wanneer b.v. de digitale middelen niet beschikbaar zijn. Wij danken u voor uw begrip.
Privacy: U ontvangt binnenkort i.v.m. de nieuwe wet m.b.t. de privacy een in te vullen formulier. U kunt hierop
een aantal wensen t.a.v. de privacy zoals o.a. het gebruik van foto- en filmmateriaal aangeven. Deze lijst moet
jaarlijks opnieuw worden ingevuld en u kunt een eventuele toestemming te allen tijde weer intrekken.
Leerlingenraad: De voorbereidingen voor de nieuwe leerlingenraad met vertegenwoordigers uit de groepen 6
t/m 8 zijn getroffen door Annet. Na de verkiezingen laten wij u weten wie de leerlingen gaat vertegenwoordigen
in onze leerlingenraad!
Sponsorloop: Op 19 september kunnen alle leerlingen genieten van de sportdag. De leerlingen van groep 1/2
op locatie Kooistukken en de overige groepen op het voetbalveld van Actief. Aan het einde van de sportdag
wordt een sponsorloop gehouden. De opbrengst van de sponsorloop is bestemd voor de realisatie van de door
de leerlingen ingebrachte wensen m.b.t. spel- en beweging en/of het creatieve aanbod of techniek.
Inspiratietour: Op 24 september gaan de leerkrachten met de bus op weg naar een IKC. We krijgen daar
informatie over o.a. andere schooltijden, differentiatie in de groep, ICT mogelijkheden en nog veel meer.
Natuurlijk zullen we tijdens de rondleiding ook veel inspiratie opdoen!
Schooltijden: Groep 7b heeft op de middag gewijzigde schooltijden. Dit heeft te maken met de ernstige
problemen die vorig jaar ontstonden na de ingebruikname van een te klein lokaal waar ventilatieproblemen
waren en sprake was van geluidsoverlast. Na spoedoverleg met SKID waren we erg blij dat we hun BSO lokaal
mochten gebruiken, met als voorwaarde dat de BSO ongehinderd doorgang kan vinden. Inmiddels is gebleken
dat de ouders van de huidige groep hierdoor werden verrast. Dit is uiteraard niet mijn bedoeling geweest, het
had door mij beter gecommuniceerd moeten worden richting alle ouders van de school zodat ook zij (beter) op
de hoogte waren van het grote probleem en de geboden oplossing. Op de informatieavond voor deze groep zal
ik hierover een uitleg geven.
Informatieavonden: We hopen dat veel ouders de informatieavonden gaan bezoeken. U bent van harte welkom!
Nieuwbouw: Wanneer u de bouwlocatie recent heeft gezien dan is u vast opgevallen dat de bouwactiviteiten
zijn begonnen! Er is rigoureus gesloopt en we verheugen ons op de aanstaande opbouw en natuurlijk op de
uiteindelijke verhuizing!
U ziet, er gebeurt veel en in een hoog tempo. Weer een boeiend stukje van de reis! Mocht u vragen, zorgen of
aanmoedigingen hebben dan bent u altijd welkom. Ik wens u, alle leerlingen en de teamleden een fantastisch
schooljaar!
Henriëtte Baarveld

Sportdag
Op woensdag 19 september vindt onze jaarlijkse sportdag plaats. Voor de groepen 1 en 2
komt de sport- en spelbus bij school, locatie Kooistukken. Voor de groepen 3 t/m 8 zal de
sportdag plaatsvinden op de velden van Actief. Er zullen verschillende onderdelen door de leerlingen worden
gedaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan dans, chouckbal, olympisch ballenspel en basketbal.
Helaas kunnen we niet zover vooruitkijken dat we weten wat het weer gaat doen. Afhankelijk van de
weersituatie is het fijn dat kinderen wellicht een extra jasje of lange broek bij zich hebben wanneer ze tussen de
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activiteiten door even moeten wachten. Wilt u er ook aan denken extra eten en drinken mee te geven? De
oudervereniging zorgt ook voor iets te drinken en een kleine traktatie, maar van een hele ochtend sporten
krijgen de kinderen wel trek!
De kinderen worden ‘s ochtends om 8.30 uur verwacht bij de velden van Actief. Hier kunt u uw kind om 12.30
uur ook weer ophalen. Wilt u ervoor zorgen dat de leerkrachten op de hoogte zijn wie er zelfstandig naar huis
mag fietsen en wie onder begeleiding van leerkrachten in een groepje terugfietst naar school? Ook de kinderen
die na schooltijd naar de BSO gaan, zullen onder begeleiding fietsen, dus we verwachten dat deze kinderen
een fiets bij zich hebben die dag.
Eventuele vragen horen we graag: s.laferte@stichtingbaasis.nl
We hopen op goed weer en wensen iedereen alvast een hele sportieve dag toe!
Met vriendelijke groet,
Vakleerkrachten gym: Petra, Susan, Bastiaan en Sylvia

Gouden Weken
Vorige week maandag was weer de start van een nieuw schooljaar. Voor de meeste kinderen is dat weer
wennen aan een nieuwe juf of meester en soms is het ook wennen aan een nieuwe groep. Het is dan altijd
goed om de tijd te nemen om aan elkaar te wennen en regels/ afspraken met elkaar op te stellen. Deze eerste
weken van het nieuwe schooljaar worden ook wel de Gouden Weken genoemd, vandaar dat de beide locaties
met gouden vlaggetjes en ballonnen versierd zijn deze eerste weken.
Wij hebben als team van de Westerburcht ook een aantal afspraken met elkaar gemaakt wat we die eerste
weken van het schooljaar in de groepen gaan doen. De kanjerafspraken worden bijvoorbeeld weer met elkaar
besproken, maar ook worden er kennismakingsspelletjes en samenwerkingsopdrachten gedaan. In de
verschillende bouwen zullen we aan elkaar laten zien wat we gedaan hebben in de groepen. Foto’s daarvan
worden in het volgende infobulletin geplaatst.

Leerlingenraad
Vanaf dit schooljaar starten we op de Westerburcht met een leerlingenraad. Omdat het dit jaar de eerste keer
is, kregen de bovenbouwleerlingen hier afgelopen week gezamenlijk informatie over. Want wat is nu eigenlijk
een leerlingenraad en wat doen zij?
Het oprichten van de leerlingenraad past binnen het aanbod “Actief Burgerschap en sociale integratie”.
Leerlingen worden steeds meer (mede)eigenaar van hun leerproces en leren om de verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf, anderen en hun omgeving.
Het tot stand komen van een leerlingenraad lijkt sterk op de manier waarop onze democratische rechtstaat is
ingericht. De leerlingen kunnen “oefenen in het klein” en leren hierdoor hoe volksvertegenwoordigers worden
gekozen en hoe zij de belangen van zichzelf en anderen kunnen vertegenwoordigen. Leerlingen die geen
zitting hebben in de leerlingenraad leren hoe zij hun stem kunnen laten horen in de “achterban”.
De oprichting van een leerlingenraad geeft de leerlingen de kans om hun ideeën en mening te geven zodat
onze school een fijne plek is en blijft voor alle kinderen.
De leerlingenraad wordt gevormd door kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Kinderen uit deze groepen die dit jaar
graag in de leerlingenraad willen komen, stellen zich kandidaat en zullen zich deze week in hun groep gaan
presenteren d.m.v. een poster. Daarna mogen alle kinderen uit de groepen 6 t/m 8 vrijdag 14 september hun
stem uitbrengen op een kandidaat uit hun eigen groep.
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Er is erg enthousiast gereageerd en een aantal kinderen zijn al druk bezig met het maken van een mooie
campagneposter. Wie er uiteindelijk in de leerlingenraad van de Westerburcht zitting gaan nemen, zult u de
volgende keer in het infobulletin kunnen lezen.

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen uitleg over de leerlingenraad van juf Annet

Schoolfotograaf
Beste ouders, verzorgers.
Dit jaar mogen wij wederom de schoolfotografie komen verzorgen op de school van uw kind/kinderen, de
Westerburcht in Eelde. Wij verzorgen op dinsdag 25 september en woensdag 26 september de schoolfoto’s
van de schoolgaande kinderen. Zij worden dan individueel en samen met broertjes/zusjes op de foto gezet.
Wij gebruiken dan wederom, in overleg met de school, de door hen gekozen achtergrond met witte kist en witte
stoel voor staand/zittende opnames.
Op woensdag 26 september om 12.30 wordt aan U ouders/verzorgers weer de gelegenheid geboden om met
Uw nog niet/niet meer schoolgaande kinderen naar school te komen, zodat er een foto gemaakt kan worden
van alle kinderen binnen het gezin.
U gaat zelf uiteraard beslissen welke kleding uw kind/kinderen gaan dragen.
Voor wat betreft lang haar: Wanneer u wilt dat het haar van uw kind/kinderen zichtbaar is op de foto, wilt u dan
de paardenstaart niet midden achter op het hoofd plaatsen, immers dan zie je dit haar niet terug op de foto’s. Er
zijn ouders/verzorgers die hier niet altijd aan denken! Zou dan toch jammer zijn.
U ontvangt, evenals vorig jaar, ongeveer 14 dagen daarna van ons de folder/folders met daarin alle opnames
die van uw kind/kinderen zijn gemaakt. Ook vindt u hier weer de gemaakte groepsfoto’s.
Middels deze folder/folders kunt u de foto’s bekijken en bestellen via de web-shop. Hierbij gebruikt u weer uw
unieke naam en inlogcode die u vindt op de folder/folders.
Mocht u de folder/folders om wat voor reden dan ook kwijtraken, neem dan contact op met ons via onderstaand
mailadres. In de mail vermeldt u dan om welke school het gaat en om welke groep. Wij kunnen dan zorgen dat
u een nieuwe inlogcode krijgt. Op deze manier ontlasten wij de school!
Wij hopen U hiermee voldoende te hebben ingelicht,
Vriendelijke groet,
Ton en Thea Bouchier
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Theater- en Musicalcursus
Beste ouders/verzorgers van leerlingen van De Westerburcht,
Heeft uw kind belangstelling voor zingen, dansen en acteren? Of wil uw kind ontdekken of ie er
talent voor heeft? Dan kunt u aankomend seizoen terecht bij u in de buurt. De Ros Theater- en
musical School biedt naschoolse lessen theater aan in OBS Ter Borch in Eelderwolde op
maandagmiddagen van 15.15-16.45. We starten maandag 3 september.
In Eelde, De Westerburcht bieden we musical lessen aan op de dinsdagmiddagen van 15.30-17.00. Hier starten
we op dinsdag 4 september. Voor meer informatie kunt u onze website bekijken www.rostheater.nl
Wij zijn ook aangesloten bij het jeugdcultuurfonds. Als het lesgeld een probleem is vergoed dit fonds de kosten.
Aan het eind van het seizoen treden wij met onze eigen voorstelling met alle kinderen op in een theaterzaal.
De eerste les is een gratis proefles. U kunt uw kind aanmelden bij Anita Ros, rostheater@gmail.com.
Ros Theater en Musical School Drenthe
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