Nieuwsbrief 12 - 21-03-2017

Agenda
Datum
21-03-2017
22-03-2017
21+23-032017
28-03-2017

Activiteit
Techniektoer gr. 5 (uit 4/5) en gr. 6 naar
van Egten
MR-vergadering
Inloopochtenden IKC de Lindelaar

05-04-2016

Jeugdverpleegkundige
Techniektour gr. 6 (uit 6/7) en gr. 5 naar
Kip Caravan
OR-vergadering

10-04-2017

Praktisch verkeersexamen

14 t/m 17-04

Paasvakantie

21-04-2017

Koningsspelen

24 t/m 28-04

Meivakantie

04-04-2017

Schoolreizen
Er bleek soms wat verwarring te zijn over de bedragen en
groepen. De kinderen gaan niet als jaargroep op
schoolreis, maar als “klas”/combinatiegroep. Groep 4/5
gaat dus naar een andere, iets duurdere, locatie dan
groep 3/4 en dat verklaart ook het verschil in het bedrag.
Onderstaand de bedragen, per groep:
Groepen 1-2:
10,00
Groep 3:
10,00
Groep 3/4:
10,00
Groep 4/5:
15,00
Groep 5:
15,00
Groep 6:
15,00
Groep 6/7:
15,00
Groep 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.

RECTIFICATIE:
In het vorige Lindeblad stond een oproep pleindienst met
verkeerde tijden en bedragen. Hieronder de juiste versie.
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 12.15 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
€ 4,50 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!
Dressuurprestatie
Zaterdag 11 maart 2017 heeft Kyra Hingstman uit groep
6/7 meegedaan aan
de Nederlandse
kampioenschappen
dressuur. Zij heeft
daar de derde plek
behaald en ging
met de bronzen
medaille naar huis.
We willen haar van
harte feliciteren met
deze fantastische prestatie!
Voorleeskampioene

Over de data en over de bestemmingen krijgt u nog
informatie.
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Dinsdag 14 maart ging ik met mijn
moeder, juf en een paar vrienden
naar de bibliotheek in Beilen voor
de voorleeswedstrijd van MiddenDrenthe.
Toen we aankwamen kregen alle
voorlezers een plekje vooraan in de
zaal en werd de jury voorgesteld.
Ik was als derde aan de beurt en
was erg gespannen. Toen ik
eenmaal op de stoel zat verdwenen
de zenuwen gelukkig al snel.
Toen
alle
voorlezers
waren
geweest ging de jury overleggen.

Ondertussen mochten wij alle
paaseitjes opeten.
Toen de jury weer terugkwam
begon de spanning weer te
komen.
De wethouder vertelde over
elke
voorlezer
iets.
Uiteindelijk bleven er drie
kinderen over, ik was daar
één van…….
Toen de derde plek werd
genoemd kreeg ik nog meer
hoop, maar helaas werd ik
tweede.
Ook knap vond juf, maar ik
had graag onze school
vertegenwoordigd
bij
de
Drentse Voorleeswedstrijd.
Groetjes van Didi Steenhuis

Van de Ouderraad
Oud papier

Noot redactie: Didi heeft het super gedaan en wij zijn trots
op haar!

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:

11:30 uur

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.

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

Ingekomen/bijlagen/link:
Namens de Buurtacademie Westerbork attenderen wij u
op de voorlichtingsavond Buurt Preventie in Westerbork
en
omgeving.
Deze voorlichtingsavond vindt plaats in samenwerking
met de Gemeente Midden-Drenthe en de wijkagent de
heer Eefting. U wordt van harte uitgenodigd voor deze
avond op 21 maart a.s., aanvang 20.00 uur, in het Annie
Londo
Buurthuis
in
Westerbork.

Uitkering voor activiteiten gemeente Midden -Drenthe
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