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Agenda
Datum
06-03-2017
10-03-2017
10-03-2017
17-03-2017
21-03-2017
22-03-2017
21+23-032017
28-03-2017
10-04-2017

Activiteit
Contactmiddagen
Gr. 8 naar RSG Wolfsbos
Gr. 6/7 en gr. 7 naar RSG Wolfsbos
Techniektoer gr. 5 (uit 4/5) en gr. 6 naar
van Egten
MR-vergadering
Inloopochtenden IKC de Lindelaar
Jeugdverpleegkundige
Praktisch verkeersexamen

Theatervoorstellingen kleuters
De kleuters van de Lindelaar hebben het de afgelopen
periode druk gehad met het bezoeken van
theatervoorstellingen.
Tijdens de nationale voorleesdagen hebben ze in de
bibliotheek kunnen genieten van een mooi poppentheater
over “De Kleine Walvis”. Op donderdag 2 februari hadden
we alweer een mooie voorstelling, maar nu bij ons op
school. Deze voorstelling werd verzorgd door
kindertheater “Spekkies met prik”. Het was een vrolijk
toneelstuk met als titel “Wij in de wei”.
Het
ging
over
een
vriendschap tussen een
schaap en een geit.
De kinderen en juffen
hebben beide keren enorm
genoten.

Pleinspelen
Leerlingen uit de groep 8 zijn op vrijdag 3 februari
begonnen om pleinspelen positief te bevorderen. Ze zijn
samen met de buurtsportcoach, Roxanne Dekker, fanatiek
bezig geweest om zelf spellen te bedenken zodat deze
toegevoegd kunnen worden aan de pleinspelen map.
Dit is een map met allemaal spelletjes die
kinderen
kunnen
doen
in
de
pauze.

Leerlingen uit groep 8 gaan
starten in maart met het geven
van deze spellen aan de andere
leerlingen van de school. De
eerste
paar
keer
is
de
buurtsportcoach aanwezig om de
spelleiders te begeleiden, daarna
gaan ze dit zelf oppakken.
SPORTDAG WESTERBORK VRIJDAG 9 JUNI 2017
De jaarlijkse sportdag voor groep 5 t/m 8 vindt zoals
gebruikelijk weer plaats op sportpark de Perkenslag te
Westerbork op vrijdag 9 juni 2017.
Beste (groot)ouders: noteert u deze leuke dag alvast in
uw agenda en kalender. We hebben uw hulp nl. hard
nodig. De sportdag duurt tot 14.00 uur.
Judolessen
De
leerlingen
van
de
groepen 3 t/m 8 hebben
judolessen gevolgd. Deze
lessen werden gegeven door
trainers
van
de
judovereniging Kubi Nage.
De meeste leerlingen vonden
het ontzettend leuk.
Schoolreizen
Gisteren is een mail gestuurd over uw bijdrage voor de
schoolreis van uw kind. Wij herhalen het bericht hier.:
Er staan weer schoolreizen op het programma voor onze
leerlingen. U ontvangt nog nadere informatie over de data
en bestemmingen.
Naast de bijdrage die de Ouderraad levert verzoeken wij
de ouders ook om hun steentje bij te dragen.
Om een en ander tijdig te kunnen afhandelen krijgt u bij
deze een verzoek om betaling.
Het gaat om de volgende bedragen (per leerling/per
groep):
Groep 1-2:
10,00
Groep 3 – 3/4:
10,00
Groep 4 – 4/5:
15,00
Groep 6/7:
15,00
Groep 8:
:
100,00
Wij verzoeken het voor u geldende bedrag op korte
termijn over te maken op bankrekeningnummer:
NL95 RABO 0146961978 t.n.v. De ouderraad en onder
vermelding van naam en groep kind.
Mocht de betaling voor u problemen geven, dan kunt u
even contact opnemen met Dolf Dekker, directeur.
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Inloop/kijkochtenden
Op dinsdagochtend 21 maart en op donderdagochtend
23 maart is er in alle groepen een kijkochtend. In elke
groep zijn leerkrachten en kinderen “gewoon” aan het
werk. De bedoeling is dat u kunt kijken hoe we werken. In
de lokalen staan enkele stoelen waarop u kunt
plaatsnemen. Binnen de onderstaande tijden kunt u zelf
bepalen hoe laat u komt en weer weggaat. Om de
ochtend goed te laten verlopen vragen we aan u:
-

Op de stoelen plaats te nemen (3 per groep);
Als de stoelen bezet zijn, eerst in een andere
groep te gaan kijken:
Niet langer dan ca.15 minuten in een lokaal te
blijven;
Als het overal erg druk is, eerst een kopje koffie
of thee te drinken in de hal;
Ook nieuwe, eventueel aanstaande ouders van
onze school, uit te nodigen om te gaan kijken;
Ook opa’s, oma’s en andere belangstellenden
mee te vragen.

Aanvang:

08:30 uur -

Eindtijd:

Wij hebben op de nieuwe route veel checkpoints en zijn
op die dag ook bij school uw hulp
hard nodig. U kunt zich aanmelden
bij de verkeersouder:
conniealingh@home.nl
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd,
indien er nl. niet genoeg hulp
aanwezig is die dag, kunnen de
kinderen het praktisch examen niet
afleggen.
Rekenles in groep 7
Soms zijn rekenlessen echt niet vervelend. Wat is nu een
kubieke meter en hoeveel leerlingen passen in een m3?
Onderstaande foto is het bewijs van een leuke rekenles!

11:30 uur

We hopen op een geslaagde ochtend
belangstelling!
U
bent
van
harte
Hartelijke groet, Het team van de Lindelaar

en veel
welkom.

HULP GEZOCHT – HERHAALDE OPROEP
Praktisch Verkeersexamen
De datum voor het Praktisch
(fiets)Verkeersexamen voor de
groepen 7 & 8 is bekend en wel op
maandag 10 april 2017
De verkeersouders van beide
scholen de Lindelaar en de
Wegwijzer hebben hun eerste
werkoverleg weer gehad en binnen
enkele weken krijgen de kinderen en de ouders meer
informatie omtrent de route, oefentips, de checklist voor
een goedgekeurde fiets, informatiefolder voor de
hulpouders ed.
Nieuw is dit jaar dat Veilig Verkeer Nederland een App
heeft ontworpen voor de ouders die op de route de
kinderen gaan controleren. Zoals het er nu naar uit ziet
zijn wij een van de eerste scholen die met deze App aan
de slag kunnen gaan. Hierbij willen wij nu reeds een
beroep doen op de ouders van de kinderen in groep 7 &
8. Indien u op wat voor een manier dan ook mee wilt
werken aan de veiligheid van uw kind op straat, geef u
dan op als hulpouder.

JOGG
Vanaf week 47 t/m week 19 organiseert JOGG (Jongeren
Op Gezond Gewicht) de actie: school van de week. Elke
week wordt dan een basisschool verkozen tot school van
de week. De kinderen van die basisschool krijgen dan een
kortingsbon om met 50 % korting te kunnen zwemmen bij
de zwembaden van Midden-Drenthe.
Wij zijn deze week aan de beurt. Vandaag, 7 maart,
krijgen alle kinderen daarom een kortingskaartje mee naar
huis. Wij hopen dat veel leerlingen gebruik gaan maken
van dit leuke aanbod!
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Oproep pleindienst
Het zou erg fijn zijn als we op donderdag
en vrijdag, tijdens de pauze van de
kinderen, over extra hulp op het plein
kunnen beschikken. De kinderen spelen
buiten tussen 11.45 uur en 12.45 uur.
Mocht je het leuk vinden om te helpen, maar niet elke
week beschikbaar zijn, dan kun je ook eens per twee
weken of eens per maand worden ingepland.
Voor hulp op het plein, inclusief het klaarzetten en weer
opruimen van materialen, bieden we een bijdrage van
€ 6,75 per keer.
Heb je interesse of wil je meer weten? Dan kun je contact
opnemen met Diana Eleveld via az@kitsprimair.nl
Wij hopen op wat uitbreiding!

Ingekomen/bijlagen/link:

Kledingruilbeurs
Op woensdag 15 maart is er in de bibliotheek van
Westerbork een kledingruilbeurs.
Voor elk ingeruild artikel neem je een ander mee naar
huis.
De kleding die overblijft gaat naar een goed doel.
De ruilbeurs is van 14.00 uur – 17.00 uur en de koffie en
thee zijn gratis.

Uitkering voor activiteiten gemeente Midden -Drenthe
Nestkastjes maken met IVM 14-03-2017
Kaboutervoetbal VKW, start 18-3-2017
Flyer jeudloop Beilen 27-04 /
flyertrainingjeugdloopbeilen2017.pdf

Van de Ouderraad
Oud papier
Rooster oud papier halen
25 maart 2017
Tom Delobel
Ramon Gall
Van der Held
Gerwin Poppinga
Peter Visser
Arjan Polman
Harm Zeewuster

Rooster oud papier halen
29 april 2017

Henk Jan Brink
Jarno Gils
William Smid
Dries Steenhuis
René Vrieling
Arjan Polman
Harm Zeewuster
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