Nieuwsbrief - 02-11-2016

Agenda
Datum
01-11-2016
02-11-2016
04-11-2016
07-11-2016
10-11-2016
16-11-2016
22-11-2016

Activiteit
Techniektoer gr. 6 uit 6/7, 09.20–10.40
Van Egten
Techniektoer gr. 5, 10.40 – 12.00
Van Egten
OR-vergadering
Gr. 8 Wolfsbos, 11.40
Opening tentoonstelling “Neie Boeren”
Herkansing fietscontrole
Lampionnenshow 18.00-19.00 uur
MR-vergadering

Opening Kinderboekenweek
Eindelijk was het 5 oktober!
Opening van de Kinderboekenweek met als thema; voor
altijd jong!
Dit hebben we feestelijk geopend buiten op het plein met
medewerking van ons Lifestyle-team. Het was een
opening voor jong en oud.
Alle kinderen zagen er prachtig uit met hun zelfgemaakte
leesbrillen!
Er mochten een aantal opa’s en oma’s op het podium
komen om te dansen op het liedje; Opa en Oma. Nou
genoeg talent aanwezig! (zie foto…..meer foto’s vindt u
op de website - Fotoalbum).

GMR

22 t/m 2811-2016

Contactweek

29-11-2016

Techniektoer gr. 5 uit 4/5, 09.00-12.00
Kip Caravans
Techniektoer gr. 6, 09.00 – 12.00
Kip Caravans

Meespeeltheater groep 3
Vrijdag 7 oktober heeft groep 3
mee mogen spelen met een
meespeeltheater! Oma Pieni
ging samen met de kinderen op
zoek naar opa bij de dikke boom.
Onderweg gingen ze kastanjes
zoeken,
wiebelen
op
een
wiebelbrug,
vliegen op een
vliegend tapijt, naar heel veel
dieren in een dierentuin en ook
nog lekker een ijsje eten!
Het was een fantastische
belevenis!
Lampionnenshow
Op 10 november showen alle kinderen hun lampion. U
kunt ze komen bewonderen van 18.00 – 19.00 uur in
de school. Van harte welkom!!
Gezocht
De lampionnenwerkgroep is op zoek
naar glazen potjes (jampotjes appelmoes enz.). U of uw kind mag
de potjes inleveren bij de eigen
leerkracht. Alvast dank!

Vervolgens een quiz over de Kinderboekenweek.
Met als afsluiting het lied van Kinderen voor Kinderen;
“Voor altijd jong.”
Nu mochten wij aan de opa’s en oma’s laten zien dat ook
wij kunnen dansen.
We hebben een leuke week gehad met natuurlijk heel
veel leesplezier!
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Opa leest voor……
Woensdag 5 oktober heeft de opa
van Thom Woldman in groep 1 /2 c
voorgelezen. Opa had zelf het boek
“”De Beste, Geweldigste, Meest
Fantastische Opa’s Ter Wereld”
uitgekozen en voorgelezen. Het
begon allemaal met een fiets die hij
had meegenomen en waarvan je
een stukje op de foto kunt zien. Niet
te geloven dat Thom zo goed kan
fietsen als je het op een fiets moet
leren met een vierkant wiel en een omgedraaid zadel. De
opa’s in het boek waren dikke opscheppers, fantasten,
praatjesmakers.
Gelukkig kon de opa van Thom heel goed voorlezen!
Periodeafsluiting
Op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie werd door de
groepen 1a/2a, 3 en 5 de periode afsluiting gehouden.
Deze keer voor het eerst in bijzijn van vaders, moeders,
opa’s,
oma’s,
buren
en
vele
anderen.
De kinderen uit de groepen hebben het super gedaan!
Van Engelse liedjes bij de kleuters, tot een modern
Roodkapje bij groep 3 en liedjes van vroeger bij groep 5.
Het
was
een
geweldige
morgen!
De volgende periodeafsluiting staat gepland op vrijdag 17
februari 2017. De kinderen uit de volgende groepen
treden dan op: 1b/2b, 3/4 en 6/7.

De Rijdende popschool
Vanaf 25 oktober 2016 tot en met 15 november 2016
komt de Rijdende popschool weer wekelijks op dinsdag
naar de Lindelaar. Groep 8 gaat samen met de bandleden
van de Rijdende popschool aan de slag met bekende
popnummers. Zij zullen in 4 weken tijd een bandje vormen
en een tweetal nummers ten gehore brengen.
De ouders van de desbetreffende groep zullen t.z.t. een
uitnodiging krijgen om de optredens te komen bekijken.
De leerlingen van groep 6/7 doen mee aan een pilot pop
en muziek. Zij gaan ook nog aan de slag met het schrijven
van eigen teksten op bestaande nummers. Ook deze
ouders zullen daarvoor t.z.t een uitnodiging krijgen.

De datum van deze optredens kunt u al wel vast noteren,
voor beide groepen is dit op dinsdagmiddag 15 november
a.s.
PBS Ouderavond
Woensdag 12 oktober werd er op de Lindelaar een
ouderavond gehouden
met als thema PBS.
Een groep enthousiaste
ouders was aanwezig
en heeft in het kort
gehoord wat PBS is en
hoe
het
wordt
vormgegeven in de
school.
Onze
PBS
medewerkster had een Powerpoint over PBS en
ondertussen liet ze ouders oefeningen doen die duidelijk
maken hoe belangrijk het is verwachtingen uit te spreken
en deze positief te bekrachtigen.
Na de pauze zijn leden van het PBS team (Esther
Veenstra, Jantina Kuipers, Wilma van Veen, Annemiek
Vorsteveld, Dolf Dekker en Geesje Weggen) in gesprek
gegaan met de ouders. Dit was voor ons erg leerzaam en
we
nemen
aandachtspunten
mee
tijdens
teamvergaderingen, zodat we als school vorm kunnen
geven aan deze punten.
We willen alle aanwezige ouders nogmaals danken voor
hun inbreng!

Wereldwinkel
Vrijdag 28 oktober mochten zes kinderen ( Bente, Bo,
Teun, Rieke, Kai en Rik ) uit groep 6 de etalage van de
wereldwinkel aankleden in het thema HERFST. ( Helaas
was Kai ziek, dus er bleven er 5 over )
Er werd geknutseld en ingericht. De kinderen mochten
spulletjes uit de winkel gebruiken om de etalage in de
sfeer te krijgen. Het was een leuke, gezellige morgen.
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Fietscontrole
Op maandag 10 oktober jl. werd de jaarlijkse fietscontrole
gehouden. Dit keer was er een team van Veilig Verkeer
Nederland afdeling Assen aanwezig om de keuring uit te
voeren. Gelukkig hebben weer veel kinderen de OKsticker ontvangen, we hadden maar liefst 130 goed
gekeurde fietsen. Er waren 23 afgekeurde fietsen (15%
van het totaal aangeboden fietsen) en 49 kinderen waren
niet op de fiets naar school gekomen of ziek.
Top 3 reden afgekeurde fietsen:
1. Niet functionerende bel of het ontbreken ervan (12 x)
2. Defecte voorlamp (5x)
3. Defecte achterlamp (5x)
Enkele andere redenen: geen achterreflector, geen
reflecterende wielen/reflectoren in de wielen.
Al met al zaten we dit jaar iets hoger met het percentage
afgekeurde fietsen, maar nog altijd veel lager dan het
landelijk gemiddelde dat nog rond de 25% à 30% zit
volgens VVN.
Herkansing fietscontrole: maandag 7 november as.
Voor de kinderen die 10
oktober niet op de fiets naar
school waren gekomen, ziek
waren of een afgekeurde
fiets hadden is er dus een
herkansing. Kijk je fiets nog
even
na
middels
de
bijgaande checklist (speciale
checklist met extra attentie op geconstateerde defecten)
en we zien je graag aanstaande maandag!
De verkeersouders
OBS de Lindelaar

Bidons
In de komende week deelt Kits Primair bidons uit aan de
leerlingen van groep 3 t/m 8.
We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende (water)
drinken en we willen dat stimuleren. De leerlingen kunnen
de bidons op school met water vullen, zodat ze tijdens de
lessen ook kunnen drinken. De eerste week blijven de
bidons op school en op vrijdag mogen ze, vanwege de
hygiëne, mee naar huis. We zouden het zeer waarderen
wanneer de leerlingen regelmatig hun, met water gevulde,
bidon weer meenemen naar school.
Voor de pauzes mag u uw kind uiteraard gewoon drinken
van huis meegeven. Het is ook mogelijk dat de kinderen
dan water uit hun bidon nuttigen.

Blokfluitles (AMV) voor leerlingen uit de gr. 4 en 5
Voor het organiseren van een naschools aanbod
blokfluitles (AMV) hebben we contact gezocht met
Henriëtte Sabel, lifestylecoördinator muziek en beeldende
kunst. Deze blokfluitlessen zijn bestemd voor de kinderen
uit de groepen 4 en 5. Op deze leeftijd weten kinderen
vaak nog niet welk instrument ze later willen bespelen en
daarom
wordt
een
blokfluit
aangeraden
als
begininstrument om de basisbeginselen van muziek aan
te leren.
Voordat we het één en ander daadwerkelijk in gang gaan
zetten, willen we eerst peilen of er voldoende animo is om
een blokfluitgroep op te starten na schooltijd.
Indien uw zoon/dochter belangstelling heeft voor de
blokfluitlessen, kunt u dit aangeven op het volgende
mailadres:
info.delindelaar@kitsprimair.nl
o.v.v.
blokfluitles.
Gordelcontrole
Op 13 oktober jl. is de jaarlijkse gordelcontrole weer
uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland.
Over beide scholen gezien hadden 72 volwassenen een
gordel om en 3 volwassenen helaas niet. Daarnaast zaten
99 kinderen keurig in de gordel en 9 kinderen hadden
geen gordel om.
Het lijkt mij bijna overbodig om het belang van het dragen
van een gordel te vermelden.
Leerlingenraad
Afgelopen dinsdag is de leerlingenraad voor het eerst
weer bijeen geweest. Een groep enthousiaste leerlingen
uit de groepen 5 tot en met 8 is hiervoor uitgekozen door
hun medeleerlingen.
De leerlingenraad gaf onder andere aan dat ze het
werken met de chromebooks als erg prettig ervaart, maar
ze hadden ook nog wat kritische puntjes.
Ze willen graag dat er knikkerpotjes komen op het
schoolplein, de basketbalpaal moet verplaatst worden,
een gat op het gazon bij de gymzaal moet dichtgegooid
worden, er moeten meer springtouwen komen en bij de
workshops in maart moet groep 5 toegevoegd worden.
Ook vinden ze dat het belsignaal aan de achterkant van
de school versterkt moet worden.
Ondertussen is het gat bij de gymzaal weer gevuld en de
springtouwen kunnen aangeschaft worden middels het
klassenbudget. We zullen de andere punten oppakken.

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen bij aanmelding een
rugtas met daarin een beker en broodtrommel.
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Logo
Vanaf dit schooljaar verzorgt Kits Primair naast openbaar
basisonderwijs ook kinderopvang. In het logo van Kits
Primair stond tot voor kort ‘openbaar basisonderwijs
Midden-Drenthe’ vermeld als onderschrift. Omdat dit niet
meer volstaat, is dit veranderd in ‘kinderopvang en
openbaar basisonderwijs’. We doen ons best om vanaf nu
het nieuwe logo zoveel mogelijk toe te passen in de
diverse uitingen.

In de logo’s van de scholen staat op dit moment nog
‘openbare basisschool’ vermeld of ‘obs’. We zijn ermee
bezig om deze ook te veranderen.
Ingekomen:
Link/bijlage:

Oud papier
Onderstaand vindt u het rooster oud papier voor de
maand november 2016.
Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen

Zaterdag 26 november
Johan Abbing
Anita ten Berge
Leo Bosman
Richard Meppeling
Met Kar
Bert Strijker

Rooster oud papier zaterdag 17 december.
In december wordt het papier op zaterdag 17 december
gehaald. Het tijdstip is deze zaterdag anders en wel vanaf
13:00 uur. Dit is een eenmalige actie, omdat er deze dag
in de ochtend geen vrachtwagens beschikbaar zijn. De
mensen die zijn ingepland worden allemaal persoonlijk
benaderd of zijn in de middag beschikbaar zijn, zodat we
voldoende vrijwilligers hebben kunnen regelen.
Henk Blauw
Jaap Heling
Hendry Kleis
Jeroen Lubbinge
Berry Visscher
Michiel de Vroom
Ruud Wevers
Marcel Zeewuster
Harm Zeewuster

Herkansing fietscontrole – aangepaste checklist
Samenwerkingsverband – oproep nieuwe leden
Poster Jeugdschaatsen 2016-2017

Van de ouderraad
Ouderbijdrage 2016-2017

Financieel
33 % van de ouders heeft de
vrijwillige ouderbijdrage betaald.
Hebt u nog geen bijdrage geleverd
wilt u dit dan doen voor 4 november,
dit kan door € 20,00 per kind over te
maken op rekening
NL95RABO0146961978 t.n.v. De
ouderraad o.v.v. naam en groep kind.
!! Zonder uw bijdrage staat de Ouderraad
met lege handen !!

Container.
Afgelopen zaterdag, 29 oktober, is voor het eerst het oud
papier in de containers gehaald. Deze week gaan we dit
evalueren, want niet alles ging geheel vlekkeloos. We zijn
ons er van bewust dat op een aantal plaatsen de
containers niet geleegd zijn. Er zijn diverse
verbeterpunten en hiermee gaan wij aan de slag.
Mocht u nu al vragen hebben over het oud papier, dan
kunt u deze via de mail stellen. Wij hebben de afgelopen
tijd op (voor ons soms) ongelukkige tijdstippen veel
telefoontjes gehad met allerlei vragen die wij eenvoudig
en bij voorkeur via de mail beantwoorden.
Het mailadres: or.delindelaar@kitsprimair.nl.

Alvast bedankt voor de medewerking.

De ouderraad
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