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Agenda
Datum
18-04 t/m
19-04
21-04-2017

Activiteit
IEP toets groep 8
Koningsspelen

24 t/m 28-04

Meivakantie

03-05-2017

OR-vergadering

05-05-2017

Bevrijdingsdag – kinderen vrij

08-05-2017

Streetwise ANWB

09-05-2017

Gr. 8 – gevangenis museum

10-05-2017

Gr. 1/2c naar de Molenmuis

10-07 t/m
13-07-2017

Avond4daagse Westerbork

Praktisch Fiets verkeersexamen – iedereen geslaagd!
Veilig Verkeer Nederland organiseert elk jaar het VVN
Verkeersexamen waarbij kinderen van groep 7 en/of 8
hun verkeerskennis, -inzicht en vaardigheden toetsen.
Op donderdag 6 april hebben de
kinderen
hun
theoretisch
Verkeersexamen
al
gehad.
Afgelopen maandag 10 april
mochten de kinderen van groep
7a van OBS de Lindelaar als eersten starten voor het
praktisch onderdeel van het Verkeersexamen, daarna
volgden groep 7b en groep 8. Alle hulpouders hadden
zich genesteld op de controleposten
en na een korte aanmoediging van
directeur Dolf Dekker werd het
startsein gegeven.
Dit jaar vertrokken we dus voor de
eerste keer vanaf de Groene Borg.
De werkgroep had een ballonnenboog bij de start
geplaatst om er een feestelijk tintje aan te geven en vanaf
daar fietsten de kinderen richting de rotonde. De route van
voorgaande jaren was verder
ongewijzigd en ging door het
centrum van Westerbork. Je juiste
plaats op de weg weten, voorrang
nemen
of
geven,
richting
aangeven ed., allemaal punten
waar je op werd beoordeeld.

Na een paar herkansingen van
enkele kinderen is het dan toch
gelukt om alle kinderen hun
welverdiende
VVN
Verkeersdiploma uit te reiken.
De
werkgroep
Praktisch
Verkeersexamen feliciteert alle
kinderen van groep 7a, 7b en 8 voor het behalen van hun
diploma! Tevens willen wij bij deze nogmaals alle
hulpouders bedanken voor hun
inzet, zonder hen was dit
praktisch
onderdeel
niet
mogelijk.

IEP-eindtoets
Vandaag en morgen wordt de IEP-eindtoets gemaakt door
de leerlingen van groep 8. Het advies (niveau waarop de
leerlingen instromen op hun vervolgschool) is al gegeven
richting het Voortgezet Onderwijs, dus dat hoeft verder
geen
stress
te
geven
voor
de
leerlingen.
Vanuit het oogpunt van de school is een goede afname
belangrijk. De onderwijsinspecteur kijkt namelijk niet meer
naar de tussenresultaten van Cito, maar alleen nog naar
het resultaat van de Centrale Eindtoets. Vanuit
inspectieoogpunt moeten deze resultaten voldoende zijn.
Wij hebben vertrouwen in ons onderwijs en denken dat de
leerlingen een goed resultaat zullen neerzetten.
Notenschieten
De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 hebben als afsluiting
(voor het paasweekeind) een volksvermaak beoefend,
namelijk neutieschiet’n (heeft ook andere benamingen).
Jong geleerd is oud gedaan….
Benieuwd naar de spelregels? Kijk maar eens op bijv.
wikipedia. Het was in ieder geval leuk om te doen.

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:

Techniektorens

Juf Jeltje

In een eerdere uitgave van
het Lindeblad is gesproken
over de aanschaf van de
techniektorens
voor
alle
groepen van de school.
De aanschaf is mogelijk
gemaakt vanuit de opbrengst
van de fancyfair (gehouden in mei van het vorige
schooljaar), vanuit de ouderraad en vanuit de Stichting
Kits Primair.
Met deze techniektorens hebben we een beredeneerd
aanbod op het gebied van techniek van groep 1 tot en met
8. Het accent ligt op ontdekken, ervaren, verwonderen en
doen en niet op het leren vanuit een boekje.

Juf Jeltje was afgelopen vrijdag 40 jaren
werkzaam in het onderwijs. Ze heeft dat
donderdag met de klas gevierd en vrijdag
was er een feestje bij haar thuis met de
collega’s.
Het is een hele prestatie om zo lang
werkzaam te zijn in het onderwijs en ook nog in goede
gezondheid.
Juf Jeltje waarderen we als een zeer prettige en
behulpzame collega en we zijn blij dat ze bij ons op school
werkt.
We hopen nog een tijdje van haar expertise te mogen
genieten.

We hopen op deze wijze onze kinderen warm te maken
voor het mooie vakgebied ‘techniek’.
Groep 7
Talent voor presentaties geven: Brechtje uit groep 7a gaf
een spreekbeurt over vulkanen en liet zien hoe een
vulkaan werkt.
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:
:

Vol aandacht hebben de klasgenoten en de meester de
spreekbeurt aangehoord en de werking bekeken.
Schoolzwemmen
Vanaf vrijdag 12 mei gaan de groepen 5 tot en met 8
alle
vrijdagen
tot
de
zomervakantie
weer
schoolzwemmen in het zwembad van Westerbork.
We gaan op de fiets onder begeleiding van de leerkracht
en daar waar nodig ondersteund door vrijwilligers.
SAMENVATTEND: Op 12 mei verwachten we dat alle
kinderen uit de groepen 5 tot en met 8
zwemkleding
bij
zich
hebben.

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.
Koningsspelen/ meivakantie (in april)/5 mei
Komende vrijdag houden we de Koningsspelen en
volgende week is het meivakantie tot en met vrijdag 28
april. We hopen op mooi weer, in ieder geval droog, we
wensen iedereen een fijne vakantie en we zien elkaar
weer
op
maandag
1
mei.
Op vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn de kinderen weer
vrij.
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Power Kidzzz en Mindfulness
Power Kidzzz - 10 mei aanstaande start een sociale
vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 7
en 8. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
In de training worden, door middel van spel en praten,
allerlei sociale vaardigheden en weerbaarheid geoefend.
Dit is een goede voorbereiding voor het voortgezet
onderwijs. In de training wordt er ook gekeken naar de
individuele behoefte van de deelnemer. De Power Kidzzz
training, met 8 tot 10 deelnemers, vindt 8 X plaats op
woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur. De eerste
bijeenkomst is 10 mei, de laatste 28 juni.

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

Mindfulness
De training Mindfulness is een praktische training voor
volwassenen. Mindfulness helpt u een rustpunt in uw
leven te creëren. Opvoeden, werk en een huishouden
kunnen voor veel stress zorgen. Door mindfulness leert u
beter om te gaan met stress en ontstaat er weer ruimte en
plezier in het doen van de dingen van alledag.
De training vindt 8 X plaats op dinsdagavond van 19.30 22.00 uur. Startdatum is 9 mei. Maximaal 8 deelnemers,
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

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
Midden Drenthe Loop 2017
e
Op zaterdag 20 mei 2017 wordt voor de 31 keer de
Midden Drenthe Loop georganiseerd, met hierin twee
jeugdlopen voor de jeugd van de basisschool. In de flyerjeugdloop vindt u meer informatie.

Informatie over de trainingen
Alle trainingen worden gegeven in het Centrum voor
Jeugd en Gezin, Nassaukade 4, Beilen.
Voor de trainingen geldt een kleine eigen bijdrage.
(Overleg hierover is mogelijk)
Deelname aan de cursussen is mogelijk na een
intakegesprek met de trainers. In dit gesprek wordt
gezamenlijk gekeken of de training op dat moment
passend is.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met de FrontOffice van het CJG : 0593 -522262.
Of via het volgende mailadres:
fo.middendrenthe@spinn.nl
Of via de website:
www.cjgmiddendrenthe.nl
www.spinn.nl

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
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