Nieuwsbrief nr. 2 – 20-09-2016

Agenda
Datum
20-09-2016
21-09-2016
21-09-2016
23-09-2016
23-09-2016
27-09-2016
28-09-2016
05-10-2016
10+11+13
-10-2016
12-10-2016
17-10-2016

Voorlichting voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs geeft geen informatieavonden
meer op de basisscholen. De scholen voor voortgezet
onderwijs organiseren daarvoor in de eigen scholen open
dagen, doe-dagen, oriëntatie- en informatieavonden.
Mochten wij algemene informatie ontvangen, dan sturen
wij dit door en de ouders van leerlingen in groep 8 dienen
uiteraard zelf ook alert te zijn.

Activiteit
Info avond groep 8, 19.30 uur
Info avond groep 6/7, 19.30 uur
Gr. 3 – Hunebedcentrum, 10.30 u.
Gr. 3/4 en 4 (uit combi 4/5)
Hunebedcentrum, 10.30 uur
Gr. 7: IVN waterproject
Info avond groep 3, 19.00 uur
Info avond groep 3/4, 19.00 uur
Info avond groep 4/5, 20.00 uur
Info avond groep 5, 20.00 uur
Info avond groep 6, 19.30 uur
OR-vergadering
Screening groep 7 GGD
PBS informatie avond ouders
Herfstvakantie t/m 21-10-2016

Luizen
We hebben momenteel op de
Lindelaar
last
van
een
hardnekkige luizenplaag. We
vragen u dan ook om dagelijks
uw kinderen goed te controleren.
Haarlak en gel schijnen ook
preventief
te
werken.
Meer informatie over luizen en
luizenbehandeling vindt u op de site van de GGD:

Slakkenrace
Groep 7 heeft het
wereldkampioenschap
2016 slakkenrace
gehouden. Max
Verslakken heeft deze
prijs niet binnengesleept. Nora
Grootjans is de
wereldkampioen
geworden en mag de
wereldbeker een week lang op haar tafel laten staan.

https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijnkind/hoofdluis.html
Twitteraccount – twitteraar
gezocht!
Al een tijdje werken we met een
twitteraccount op onze school.
Dit twitteren werd verzorgd door
mevrouw Sandra Schmidt. Zij is
er echter mee gestopt omdat ze
geen kinderen meer op school
heeft en wij danken haar hartelijk
voor het feit dat ze voor ons getwitterd heeft.
We zoeken nu dus een nieuwe
twitteraar. Heeft u belangstelling? U kunt
even contact opnemen met Dolf Dekker,
directeur (dolf.dekker@obomd.nl).

Waterpret groep 1 en 2,
Wat is het mooi weer in Westerbork (en omstreken)!
Daarom hebben we woensdagmiddag 14 september een
waterfestijn gehouden.
De leerlingen van groep 1 en 2 mochten deze dag
waterspeelgoed mee naar school. Tussen de middag
hebben we snel onze zwembroek of bikini aangedaan en
eindelijk was het zover. Lekker buiten met heel veel water!
Juf Aly had deze dag haar sproeier meegenomen en dat
was een groot succes. En niet te vergeten elkaar
natspuiten met de waterpistolen.
Wat hebben we genoten van deze zonovergoten middag!
Er zijn foto’s gemaakt van deze waterpret, maar omdat de
kinderen hier in zwemkleding en goed herkenbaar
opstaan, worden deze foto’s niet gepubliceerd.
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Amateurarcheologen in groep 3
Wij, groep 3, zijn als archeologen aan de slag gegaan ter
voorbereiding op ons bezoek aan het Hunebedcentrum.
Wij mochten een grondmonster onderzoeken. En we
hebben best veel gevonden:
houtskool, aardewerken
potjes, graan en ook
stenen.
We zijn erg nieuwsgierig
geworden naar wat een
archeoloog nog meer
doet. Daar komen we
morgen vast achter
tijdens ons bezoek aan
het centrum.
Meer foto’s vindt u op de
website
www.delindelaar.nl –
Ouders/Verzorgers –
groepsnieuws – groep 3

Nieuws van het PBS team
Het schooljaar is inmiddels weer in volle gang en zo ook
het
werken
met
PBS.
( Positive Behavior Support )
Via de nieuwsbrief wil het
PBS-team u laten weten
wat er in de school gebeurt
rondom
PBS.
Het PBS-team bestaat uit:
Dolf Dekker, Wilma van
Veen, Jantina Kuipers,
Esther Jansen, Geesje
Weggen en Annemiek Vorsteveld.
Vorig schooljaar zijn we begonnen met het
beloningsysteem. De kinderen konden een muntje
verdienen wanneer ze het juiste gedrag lieten zien.
Wanneer een x-aantal muntjes verdiend was, mochten de
kinderen daar een beloning voor uitzoeken. Bijvoorbeeld
10
minuten
op
de
computer.
Vanaf dit jaar gaan we het anders doen.
De kinderen kunnen nu op 2 manieren een muntje
verdienen. Ze kunnen als groep een muntje verdienen
door het gewenste gedrag te laten zien. Voorbeelden
hiervan zijn: rustig de trap oplopen als we naar boven
gaan, het aandachtblokje tijdens een les goed gebruiken
enz.
Ook kunnen kinderen individueel een muntje verdienen
voor de groep. Het desbetreffende kind heeft bijvoorbeeld
zijn spullen keurig opgeruimd voordat we naar huis gaan.
Dit kind wordt door de leerkracht in het zonnetje gezet en
kan zo een muntje verdienen voor de groep.
Verder geven we in de groepen gedragslessen. Hoe
gedraag ik mij in de gangen, op het schoolplein, in de

klas, etc. Kinderen leren op deze manier wat wij als
leerkrachten van ze verwachten qua gedrag.
We werken er aan om PBS meer zichtbaar te maken in
onze school, binnenkort zullen er duidelijke posters in de
school hangen om de PBS regels duidelijker zichtbaar te
maken voor de kinderen en de ouders.
Woensdag 12 oktober is er een ouderavond over PBS.
Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Het wordt
een interactieve avond. We hopen dat u allen komt.
Opnames RTV Drenthe.
RTV maakt een reportage over fietsen in Drenthe. Eén
van de onderwerpen die zij gaan uitzenden is veilig fietsen
rondom de Lindelaar. Dit ook omdat wij de fietsschool van
Drenthe zijn geworden en de gouden fiets hebben
gewonnen. De hele week zenden zij een item uit na het
nieuws. Hoogstwaarschijnlijk wordt ons item woensdag
uitgezonden.

Oproep leden Ouderraad
Het is nog niet zover, maar de Ouderraad gaat op zoek
naar nieuwe leden die met ingang van het schooljaar
2017-2018 actief willen meedenken, meepraten en
handelen met de andere Ouderraadsleden. Hebt u
belangstelling of wilt u meer informatie? U kunt contact
zoeken met één van de andere leden. De namen vindt u
op het informatieblad.
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Bijlagen/ingekomen:

Van de ouderraad

Weekeind van de wetenschap
Het weekeind van 1 en 2 oktober
is landelijk het “Weekeind van de
wetenschap”. Op meer dan 250
locaties in Nederland kun je achter
de schermen kijken, leuke
activiteiten doen en bedrijven,
universiteiten en andere
instellingen bezoeken.
Je kunt bijv. naar de sterrenwacht
in Dwingeloo, in het
natuurmuseum Fryslân kun je
allerlei testen doen over beweging en in Groningen
hebben zowel de rijksuniversiteit als het Zernike college
allerlei spannende en leuke activiteiten. Op
http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/
vindt u een overzicht van alle activiteiten in Nederland
Obstakel Run
Via deze weg willen wij u op hoogte stellen van de
gezamenlijke activiteit die wordt georganiseerd door de
tiener- / jeugdsozen uit Westerbork, Smilde, Beilen en
Bovensmilde. Op vrijdag 7 oktober organiseren wij de
tiener/jeugdsozen Westerbork, Beilen, Smilde en
Bovensmilde) een Obstakel Run in Witteveen. Alle jeugd
vanaf 10 jaar kan mee doen. Er zijn drie
leeftijdscategorieën met ieder een andere afstand:
10 – 13 jaar:
13 – 16 jaar:
16+:

3 km.
5 km.
7 km.

Meer informatie in link/bijlage 1.
Trainingen CJG
Komende periode gaan er bij CJG Midden-Drenthe weer
enkele trainingen van start:
Power Kidzzz, Schatjes Katjes en Watjes, en Mindfulness.
In bijgevoegde link/bijlage 2 staat nadere informatie
omschreven.
Pianolessen
Pianolessen in Westerbork volgen? Dat kan. Zie
link/bijlage 3
Link/bijlage:
1. Obstakel Run 07-10-2016
2. Trainingen Centrum Jeugd en Gezin
3. Pianolessen in Westerbork

Ouderbijdrage 2016-2017
Even een herinnering: Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage
al betaald?

Oud papier
Onderstaand vindt u het rooster oud papier voor de
maand september, oktober en november 2016.
Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen
Vragen?
Coördinator oud papier:
Sandra Nijlunsing – 06 41046766

Zaterdag 24 september
Eddy Buitendijk
René Dolfing
Roald Gils
Alberto Jansen
Arjan Kinds
Met Kar
John Evers
Jaap Hingstman
Sander Vos

Zaterdag 29 oktober
Hans Brinke
Dianne Enting
Roelof Frederiks
Wesley Lammerts van Bueren

Marcel Lok
Erik Reintsema
V/d Vlerk
Harm Zeewuster

Met Kar
Alfred Grootjans
Zaterdag 26 november
Johan Abbing
Anita ten Berge
Leo Bosman
Richard Meppeling
Met Kar
Bert Strijker
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Rob Krijthe
Monique van der Velde
Robert Waning
Jacco Weijers
Harm Zeewuster
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Andre Tjaarda
Mathijs Wiechers
Harm Zeewuster
Kees Neuwitter

