Nieuwsbrief 13 - 04-03-2017

Agenda
Datum
05-04-2016

in zitten, zelfs de juf werd even opgesloten.
Activiteit
OR-vergadering

10-04-2017

Praktisch verkeersexamen

11-04-2017

Nationale Buitenlesdag

14 t/m 17-04

Paasvakantie

21-04-2017

Koningsspelen

24 t/m 28-04

Meivakantie

05-05-2017

Bevrijdingsdag – kinderen vrij

Schoolreizen
Nogmaals het vriendelijke verzoek om de schoolreizen te
betalen. Onderstaand de bedragen, per groep:
Groepen 1-2:
Groep 3:
Groep 3/4:
Groep 4/5:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 6/7:
Groep 7:
Groep 8:
:

10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
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.
Over de data en over de bestemmingen krijgt u nog
informatie.
Politie op school
Op donderdag 23 maart kwamen er voor groep 3/4 twee
agenten op school. Eén agent is een bekende van ons,
Marloes, de moeder van Mats. Marloes had haar collega
Emiel meegenomen. Ze kwamen aan in een politiebusje
en op de motor.
We vonden het allemaal
reuze spannend!
De kinderen mochten op
de motor zitten en in het
busje kijken. In het busje
waren twee cellen te
zien en daar wilden we
natuurlijk allemaal even

Ook op de politie mountainbike hebben
sommige kinderen een stukje gereden.
De kinderen mochten vragen stellen aan Marloes en
Emiel en Marloes hebben enthousiast verteld over
bijvoorbeeld de pepperspray die zij bij zich hebben, waar
het schild voor dient en nog veel meer. Zelfs de sirenes
en zwaailichten zijn nog even aan geweest en dat gaf een
enorm hard geluid.
Wij willen Marloes en Emiel hartelijk bedanken voor hun
komst en hun uitleg!

Pleinspelen
De kinderen van groep 8 hebben voor
de voorjaarsvakantie onder leiding van
Roxanne Dekker pleinspelen bedacht.
Roxanne is buurtsportcoach van de
gemeente Midden-Drenthe.
Roxanne heeft die spelen uitgewerkt
en in een map gedaan.
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De kinderen speelden voor het eerst in nieuwe tenues die
dankzij de Ouderraad aangeschaft konden worden.
Nogmaals dank daarvoor!

Ook heeft zij materialen meegenomen die voor de spelen
gebruikt mogen worden.
Het is de bedoeling dat elke week 2 kinderen van groep 8
een pleinspel uit de map gaan leiden, ze doen dit in die
week 2 keer.
Als ze nog nieuwe spelen bedenken kunnen ze die ook
uitwerken en in de map stoppen.
Afgelopen week was de eerste keer en de meiden die het
spel gingen leiden waren erg tevreden.
We hopen met dit initiatief de pleinspelen weer een impuls
te geven.

Schoolhandbalkampioenschappen
Zaterdag
25
maart
waren
de
schoolhandbalkampioenschappen in Oosterhesselen.
De kinderen kregen de afgelopen weken training van
Grietje Kant en Linda Eefting van handbalvereniging
SVWW.
De meiden speelden ’s ochtends in een poule van 5
scholen, ze maakten het nog heel spannend en werden
uiteindelijk derde.
De jongens speelden ’s middags in een poule van 6
scholen, er werd gewonnen, gelijk gespeeld en verloren.
Het was een leuk, sportief evenement.

Grote Rekendag 2017 – groep 6/7
Op 24 maart 2017 was de grote rekendag en daar heeft
groep 6/7 ook aan meegedaan. De opdracht was om een
vakantiepark (op schaal) te ontwerpen met uiteraard
vakantiewoningen en andere faciliteiten. Dit hebben ze in
groepjes van vier gedaan. Een uitgebreid verslag en foto’s
vindt u op de groepspagina van groep 6/7 op de site
(www.delindelaar.nl). In het algemene fotoalbum vindt u
alleen de foto’s.

Mobiel planetarium
In het kader van onze leerlijn op het gebied van
talentontwikkeling hebben we dinsdag 28 en woensdag 29
maart bezoek gehad van het mobiele planetarium. Alle
leerlingen van groep 1 tot en met 8 hebben daarin een
uitleg gehad over ons sterrenstelsel. In een koepel, die
gevuld was met lucht,
kregen ze beelden te zien
van dit sterrenstelsel. De
kinderen waren erg
enthousiast en hebben
veel geleerd.
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Bezoek Van Egten in Beilen.
Dinsdagmorgen 21 maart ging groep 6 met de bus naar
Van Egten in Beilen.
In de klas hadden we al lesbrieven over het bedrijf
gemaakt, dus we wisten wel een
beetje wat er allemaal in dit
bedrijf gedaan werd.
Nadat iedereen een helm en
een veiligheidsbril op kreeg,
gingen we de bedrijfsruimte in.
We hebben het hele proces, van
het
maken
van
een
pennenstander (zie foto), in het
bedrijf bekeken.
Het was weer een leerzaam
uitje!

Koningsspelen
Vrijdag 21 april worden weer de Koningsspelen bij ons op
school gehouden.
We beginnen de dag met een ontbijtje in de eigen groep.
Vervolgens gaan de leerlingen allerlei spelletjes buiten op
het plein doen.
Voor die spelletjes zijn wij hulp van ouders nodig. Dit kan
zijn : een groepje begeleiden of een spel begeleiden. Lijkt
het u leuk om die dag te helpen, geef dit dan aan het
volgende mailadres door: anita.van.wijk@kitsprimair.nl
Graag ook even aangeven:
1. Voorkeur hulp bij de onderbouw groepen
(kleuters, groep 3 en 4)
2. Voorkeur hulp bij de middenbouw- en
bovenbouwgroepen ( groep 5 t/m 8)
3. Geen voorkeur
Met vriendelijke groet,
De Werkgroep Koningsspelen

De Lindelaar gaat naar buiten op de Nationale
Buitenlesdag 2017
Dinsdag 11 april 2017 doet de Lindelaar te Westerbork
mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven
leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet
alleen goed voor de leerprestaties en gezondheid van
kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Buiten leren
kinderen op onderzoekende en speelse wijze, én kunnen
lessen eenvoudig gecombineerd worden met bewegen.
Tijdens de Nationale Buitenlesdag worden op ruim 1500
scholen buitenlessen gegeven. Ook de Lindelaar doet
mee aan deze tweede editie van de Buitenlesdag. Uit
onderzoeken is gebleken dat buitenlessen positief
bijdragen aan de leerprestaties van kinderen.

Ziekmelding
Ziekmeldingen kunt u telefonisch (vanaf 7.30 uur) via het
nummer van de school doorgeven of via het volgende
e-mailadres: csa@kitsprimair.nl. Wel graag even de naam
van de school en de groep van uw zoon of dochter
vermelden.

GVO-HVO
Enige tijd geleden hebben de ouders/verzorgers van de
kinderen van groep 6 en 7 een mail ontvangen met daarin
informatie over protestants-christelijk godsdienstonderwijs
(GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). In
onze school bieden wij deze vormen van GVO en HVO
aan. Meer informatie over GVO en HVO kunt u vinden op
de website van GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl. De
leerlingen van de huidige groepen 6 en 7 kunnen komend
schooljaar deze lessen (weer) volgen.
De keuze kan tot 7 april worden doorgegeven via
info.delindelaar@kitsprimair.nl.

IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork
Tel:
0593 331998
E-mail: info.delindelaar@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/delindelaar

IKC de Lindelaar is onderdeel van:

Avond4daagse Westerbork – HULP GEZOCHT
Nog een paar maandjes, dan is het weer zover dan lopen
wij de avond4daagse. Dit jaar wordt de avond4daagse
gelopen in week 28: 10 t/m 13 juli 2017!!
Wij zijn op zoek naar 1 of 2 paar extra handen die ons
willen helpen bij het organiseren van de Avond4daagse!
Lijkt het je wat?
Stuur dan gauw een mailtje naar hjr.meppelink@hetnet.nl
Van de Ouderraad
Oud papier

Rooster oud papier halen
29 april 2017
Henk Jan Brink
Jarno Gils
William Smid
Dries Steenhuis
René Vrieling
Arjan Polman
Harm Zeewuster
Rooster oud papier halen
27 mei 2017
Jaap Hingstman
Marije Busstra
Jan Meijering
Jeyte Timmerman
Mark Wolting
Arjan Polman
Harm Zeewuster

Ingekomen/bijlagen/link:
Uitkering voor activiteiten gemeente Midden -Drenthe
Disco!! Vrijdag 7 april 2017.
Kinderwerk Westerbork organiseert een disco voor
basisschool leerlingen op vrijdag 7 april. Zie flyer-disco07-04-2017 voor exacte tijden en verdere informatie.
Nieuws Bibliotheek Westerbork.
Zoals jullie op de website (www.bibliotheekwesterbork.nl)
kunnen lezen (en op FB) kan iedereen zich opgeven voor
het maken van Bouwplaten op woensdagmiddag met Jan.
Je kunt huisjes maken of een kasteel. Jan heeft al het
materiaal bij zich. Alles is gratis. Ook de koffie en thee.
Elke woensdagmiddag (van 14.00 tot 17.00 uur) in de
schoolvakantie of op een woensdagmiddag buiten de
schoolvakantie, maar dan moet je even mailen naar
info@bibliotheekwesterbork.nl
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