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Agenda
Datum
20-09
27-09
28-09
29-09
30-09
03-10
04-10
04 t/m
15-10
05-10
10-10
11-10
12-10
17-10
18-10
19-10
23 t/m
27-10

Activiteit
Gr. 5 – Excursie Museum de Buitenplaats
Gr. 1a/2a en 1b/2b: Informatie avond,
aanvang 19.30 uur
Gr. 7, 7/8, 8: Informatie avond
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Gr. 7: Excursie Herinneringscentrum
Gr. 7/8: Excursie Herinneringscentrum
Oud Papier
Gr. 8: Excursie Herinneringscentrum
Gr. 3: Excursie Drents Museum
Gr. 3: Informatie avond
Gr. 5 en 6b: Techniektoer Strijker
OR-vergadering
Kinderboekenweek
Gr. 3: Natuurdag Orvelte
Gr 6a en 6b: Informatie avond
Gr. 4: Excursie Drents Museum
Gr. 3/4: Informatie avond
Gr. 6a: Techniektoer Woonservice
Gr. 1 t/m 4: Voorstelling
Gr. 6a: Excursie Museum de Buitenplaats
Gr. 4: Informatie avond
Gr. 5 en 6: Voorstelling
Gr. 7 en 8: Voorstelling
Gr. 6b: Excursie Museum de Buitenplaats
Gr. 5: Informatie avond
Herfstvakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Een nieuw schooljaar en ruimtegebrek
Op maandag 4 september liep iedereen weer wat
onwennig door de school. Andere leerkrachten, een nieuw
lokaal en zes weken vakantie maken dat het altijd
spannend is om weer te beginnen.
Ook als je 56 jaar bent, is de nacht voorafgaand aan een
nieuw schooljaar altijd onrustiger dan andere nachten.
We zijn dit schooljaar begonnen met 261 leerlingen en
binnen een paar maanden naderen we al weer de 265. In
tegenstelling tot veel andere scholen in onze omgeving
maken wij een behoorlijke groei door. Dat succes in dit
geval tegen je kan keren uit zich in het gebrek aan ruimte
binnen onze mfa. Al vanaf de ingebruikname van de mfa
is er een groep gehuisvest in onze personeelsruimte.

Ook
is
de
activiteitenruimte,
bedoeld
als
handenarbeidlokaal, veelal bezet door de peuteropvang.
Daarnaast lopen we tegen het probleem aan dat de
leerkracht die vanaf dit schooljaar elke ochtend bij ons op
school is om kinderen met een taalprobleem te helpen,
dagelijks moet zoeken naar een vrije ruimte in ons
gebouw. De noodzaak om ruimte te creëren ontstaat
helemaal na november wanneer we een derde
kleutergroep willen opstarten.
Al met al was dit alles een reden voor de beide
schoolbesturen om bij de wethouder aan te dringen op het
plaatsen van units op ons terrein of op het plaatsen van
twee lokalen op de verdieping (in onze bouwtekening
waren deze reeds ingetekend). Helaas vingen de
bestuurders meerdere keren bot met als reden dat
prognosecijfers aangeven dat het vanzelf goed komt met
de ruimte en dat het daarom te kostbaar is om units te
plaatsen of om lokalen bij te bouwen.
Als alternatief worden ons nu twee lokalen aangeboden in
het oude gemeentehuis met als gevolg dat twee groepen
na de herfstvakantie dreigen te verhuizen.
We houden u hierover op de hoogte.
De kop is er inmiddels af en uiteraard wensen we u en uw
kinderen een heel fijn schooljaar toe!
Medezeggenschapsraad
De directie heeft ons uitvoerig ingelicht over het
ruimteprobleem. We delen deze zorg en we volgen de
ontwikkelingen uiterst kritisch. Onze visie is in ieder geval
dat onderwijs moet plaatsvinden op één terrein en dat is in
ons geval mfa Groene Borg. We beraden ons over de te
volgen stappen.
Omdat ook onze medegebruikers van de mfa zich voor
dezelfde problematiek zien gesteld, hebben we inmiddels
contact gelegd met onze MR-collega’s van de CBS de
Wegwijzer.
Door onze krachten te bundelen hopen wij een sterkere
vuist te kunnen maken richting de gemeente.
Informatieblad
Er zat nog een klein foutje in het informatieblad 20172018. Wij doen u hierbij als bijlage/link infoblad een
actueel blad toekomen.
Ontmoetingsdag Kits Primair
Het personeel van Kits Primair heeft op 27 september
aanstaande een centrale ontmoetingsdag. In verband
hiermee zijn de leerlingen op deze woensdag om 12.00
uur vrij! Houdt u hiermee rekening?
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Afscheid juf Janny en Juf Sytske
Juf Janny en juf Sytske hebben eind vorig schooljaar
afscheid genomen van IKC de Lindelaar. In de bijlage/link
afscheid vindt u hun ervaringen met betrekking tot dit
afscheid.
Op de website vindt u, in het fotoalbum, ook nog
een uitgebreide fotoreportage.

aan de start van de Pink Walk & Run te verschijnen. Helpt
u mee?
Vanaf a.s. maandag 11 september t/m vrijdag
29 september kunnen de flessen ingeleverd worden bij de
juf of meester of in de big bags in de centrale hal.

Even voorstellen
Mijn naam is Nicole de Groot,
met ingang van dit nieuwe
schooljaar werkzaam als intern
begeleider op de Lindelaar. Als
intern begeleider ben ik, samen
met Geesje, verantwoordelijk
voor de leerlingenzorg en heb ik
coördinerende en begeleidende
taken. Zo help ik leerkrachten en
ouders met hulpvragen over
kinderen.
Al met al ben ik reeds 27 jaar werkzaam in deze regio. Als
leerkracht begonnen in Westerbork en Elp en later als
intern begeleider verbonden aan de scholen in o.a. Elp,
Witteveen en Balinge. De laatste drie jaren was ik
schoolcoördinator in Balinge. Daarnaast ben ik ook
werkzaam voor het samenwerkingsverband passend
onderwijs.
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging en ga met plezier de
samenwerking aan met het team, de kinderen en u,
ouders/verzorgers.
O ja, ik woon in Emmen, ben getrouwd en we hebben
1 zoon van bijna 17.

2. Meelopen met de Pink Walk & Run:
We willen op 1 oktober ook graag meelopen met een
groep van de Groene Borg.
Loopt u ook mee? We hebben gekozen om mee te lopen
met de 10 kilometer Walk.
Deze begint om 10.30 uur vanaf Brasserie Diggels. We
verzamelen om 9.45 uur op het schoolplein en lopen dan
gezamenlijk naar de start. Hier zullen we de cheque
overhandigen en vervolgens beginnen met de Walk.
Om wachten te voorkomen is het wel handig als u zich
van te voren aanmeldt voor de Walk op www.pinkwalk.nl .
Deelname kost bij voorinschrijving €10. Als u op 1 oktober
inschrijft aan de start kost het meelopen €15. Dit
inschrijfgeld gaat ook naar Pink Ribbon.

Groene Borg Actie / Pink Walk & Run
de
Op zondag 1 oktober wordt voor de 5 keer de Pink Walk
& Run voor Pink Ribbon georganiseerd in Westerbork.
Deze eerste zondag in de borstkankermaand kleurt
Westerbork roze en zullen de honderden deelnemers in
een grote roze slinger door het Drentse landschap
wandelen en hardlopen.
Groene Borg komt in actie
Ook op school horen we regelmatig verhalen van ouders
en kinderen over borstkanker. En soms komt het wel heel
dichtbij.
Daarom willen wij ook in actie komen om zo een bijdrage
te
leveren
aan
meer
borstkankeronderzoek.

Uitgebreide informatie vindt u in de bijlagen/links: een
bijlage/link actie mfa Groene Borg voor ouders/verzorgers
en een bijlage/link actie mfa Groene Borg voor de
leerlingen. Wij verzoeken u dit te delen/te bespreken met
uw kinderen.

Hoe gaan we dat doen? Op twee manieren:
1. Statiegeldflessen actie
We willen de komende weken met z’n allen zo veel
mogelijk lege statiegeldflessen inzamelen. De flessen
kunnen ingeleverd worden op school. Er komen grote
bigbags waar we de flessen in verzamelen en vlak voor
1 oktober zullen we alle flessen inleveren om zo hopelijk
met een mooie cheque van de Groene Borg op 1 oktober

Nieuws vanuit school / Groepen:
Even voorstellen…..nieuwe leerkracht groep 6b
Hallo, mijn naam is Gerco Oosting en ik kom dit jaar het
aantal mannelijke leerkrachten op IKC de Lindelaar
verdubbelen! Ik was in de voorgaande jaren werkzaam in
Smilde en ik heb ook vele jaren in Hijken voor de klas
gestaan. Mijn hobby´s zijn sport en muziek en ik ben
woonachtig in Assen. Hier in Westerbork heb ik een leuke
groep en
een mooi plekje in de `Groene Borg`
toegewezen gekregen. Ik hoop hier een plezierige,
leerzame tijd tegemoet te gaan. Aan de werkplek zal het
in ieder geval niet liggen!
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Vriendendag groepen 3 en 3/4
Afgelopen donderdag hebben groep 3 en groep 3/4 een
leuke ‘vriendendag’ mogen beleven.
Met de eigen groep allemaal gezellige spelletjes doen is
natuurlijk een erg leuk begin van een nieuw schooljaar!
Koekhappen, ballonnetje trappen, enz. waren enkele van
de leuke spelletjes die we met elkaar gedaan hebben.
Het zonnetje scheen heerlijk en de sfeer was super. Een
geslaagde dag!

Zaterdag 30 september
Roelof Frederiks
Alfred Grootjans
Erik Reintsema
Peter Visser
Robert Waning
Jacco Weijers
De link naar het rooster papier halen 2017-2018 vindt
u hier
Ingekomen/bijlagen/link:
Open dag brandweerpost Westerbork
De brandweerpost Westerbork houdt woensdag 13
september een open dag.
Van 19.15 uur – 21.00 uur krijgt u de gelegenheid om het
nieuwe materieel te komen bewonderen.
U bent van harte welkom
Jeugd Survival Westerbork zaterdag 23 september
Heb jij LEF, ben jij STOER, hou jij van GEZELLIGHEID
en ben je niet bang om VIES te worden?
Geef je dan snel op met jouw team!
Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 kinderen.
Voor meer informatie, zie bijlage/link survival

Nieuws vanuit kinderopvang:
Creatief met blokken…..spannend!

Van de ouderraad

Oud papier
Even ter opfrissing de spelregels:
De “spelregels” rondom het ophalen van oud papier zijn:
*We zien u graag uiterlijk om 09.00 uur bij onze school,
tenzij anders aangegeven in het rooster.
*De koffie met koek staat rond 10.30 uur voor u klaar
*Indien u echt niet kunt komen helpen op de aangegeven
datum, dan dient u zelf vervanging te regelen. U kunt
hiervoor ruilen met iemand die op een andere datum staat
ingedeeld.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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