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Agenda
Datum
02-02-2017
02-02-2017
20 t/m 24-02
01-03-2017
03-03-2017
06-03-2017
10-03-2017
10-03-2017

Activiteit
Voorstelling kleuters, 10.00 uur
Jeugdarts
Voorjaarsvakantie
OR-vergadering
Rapport mee
Contactmiddagen
Gr. 8 naar RSG Wolfsbos
Besmettelijk virus in
groep 6
Onze groep is besmet met
het Leesvirusmonster.
Het meest besmettelijke
leesprogramma.
We zijn gestart op 16
januari. We hebben al veel
boeken
gelezen
en
quizvragen beantwoord.

Suriname
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lars Meppelink, ik ben 17 jaar oud en woon
in Westerbork. Ik ben een oud-leerling van de Lindelaar
en zit nu op het Alfa-college in Groningen waar ik de
opleiding sport en bewegen volg.
Ik heb de kans
gekregen om 2 maanden in Suriname stage te lopen. In
Suriname ga ik, samen met 2 mede studenten, op een
school
gymlessen
geven
aan
kinderen
met
gedragsproblemen. Ook willen wij
toernooitjes en
sportdagen organiseren voor de kinderen daar. Om deze
reis een beetje te bekostigen zijn wij geld aan het
inzamelen.
We hebben bedacht om samen met IKC de Lindelaar een
lege flessen actie op te zetten. In de hal van de school
komt een grote, opvallende doos te staan waarin iedereen
zijn lege flessen kan gooien om ons te steunen; natuurlijk
zijn ook uw statiegeld bonnetjes van harte welkom!
Wilt u tijdens onze reis op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen en activiteiten? Dat kan! Volg dan onze
facebook pagina ‘’onze reis naar Suriname’’, op dit
facebook account zullen wij tijdens onze reis onze
ervaringen delen.
Wij danken iedereen alvast voor hun bijdrage!

Ook hebben we prachtige
leesmonsters geverfd en van klei
gemaakt.
Woensdag 5 april wordt het
Leesvirusprogramma feestelijk
afgesloten in de bibliotheek in
Westerbork.
Groep 6a van de Lindelaar.

Vriendelijk, doch dringend verzoek!!
De bewoners van de Roesssinghkamplaan worden
tijdens schooldagen geconfronteerd met geparkeerde
auto’s voor de deur en dan met name op de groenstroken.
Dit geeft niet alleen onoverzichtelijke en gevaarlijke
situaties voor de kinderen, maar heeft ook vernieling van
grasstroken en modderpoelen tot gevolg. Wij verzoeken u
dan ook vriendelijk om hier niet te parkeren, maar op de
parkeerplaats van de school en dit ook te overleggen met
bijv. opa’s en oma’s die kinderen van school halen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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OM 12 UUR VRIJ

Ingekomen:

Komende vrijdag, 17 februari, zijn de kinderen om 12 uur
vrij.
Van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari is
het voorjaarsvakantie! We wensen u fijne dagen toe!

Uitkering voor activiteiten
De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen meegaan
met een schoolreisje of werkweek, op een sport zitten
enz. Voor ouders met een laag inkomen is er
ondersteuning mogelijk via de Uitkering voor activiteiten.
In de brief uitkering-voor-activiteiten-2017 vindt u meer
informatie.

Zomeractiviteiten Westerbork
Playbackshow
Op vrijdag 3 maart aanstaande zal de jaarlijkse
playbackshow voor de kinderen van de basisschool weer
plaatsvinden!
Ook dit jaar hopen we dat veel kinderen mee zullen doen
en dat we mogen genieten van bij voorbeeld een JUSTIN
BIEBER, ARIANA GRANDE OF K3.
Zit je op de basisschool en heb je zin om mee te doen?
Geef je dan op!!
Dat kan door een mailtje te sturen naar:
info@zomeractiviteiten.nl.

Van de Ouderraad

Wij hebben er weer zin in, jullie hopelijk ook!
Financieel
86 % van de ouders heeft de
vrijwillige ouderbijdrage betaald.
Een ieder die nog niet heeft
betaald, hebben wij in december
een email gestuurd.

Bijlage/link
-Trainingen
centrum
jeugd
en
gezin
-Aanbod cursussen cultureel centrum de Muzentuin
-Voorjaarsactiviteiten Dwingelderveld

Hebt u nog geen bijdrage geleverd
wilt u dit dan z.s.m. doen, dit kan
door € 20,00 per kind over te
maken op rekening:
NL95 RABO 0146961978 t.n.v. De
ouderraad o.v.v. naam en groep
kind.
!! Zonder uw bijdrage staat de Ouderraad
met lege handen !!

Oud papier

Rooster oud papier halen 25 februari 2017
Bathoorn
Alexander Dokter
Frank Klein
Henri Meijering
Jeroen oosting
Arjan Polman
Harm Zeewuster
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