Nieuwsbrief 5 - 15-11-2016

Agenda
Datum
16-11-2016
22-11-2016
22-11 t/m
28-11-2016
29-11-2016
05-12-2016
07-12-2016
13-12-2016
22-12-2016
26-12 t/m
06-01-2017

Naar van Egten – groep 5
(van onze verslaggever ter plaatse:

Activiteit
MR-vergadering
GMR
Contactweek
Techniektoer gr. 5 uit 4/5, 09.00-12.00
Kip Caravans
Techniektoer gr. 6, 09.00 – 12.00
Kip Caravans
Sinterklaas
OR-vergadering
Jeugdverpleegkundige
Kerstviering
Kerstvakantie.
Let op: vrijdagmiddag 23-12 zijn de
leerlingen om 12.00 uur vrij!

Rode Sokken
Groep 3, 3/4 en 4/5 heeft
een
super
leuke
voorstelling mogen zien.
De voorstelling ging over
een rode sok!
Drie jonge mannen met een
koffer beleefden, met erg
weinig tekst en af en toe
muzikale
begeleiding,
mooie avonturen met een
rode sok.
De sok vloog zelfs door de
zaal!
Ook heeft iedereen aan het
eind
van
de
leuke
voorstelling nog mogen
zingen en dansen

Vandaag 1-11-2016 zijn wij naar van Egten bv geweest.
We gingen met de bus naar van Egten bv met Buurman
en Buurman video aan.
We werden al op gewacht door een van onze rondleiders.
Toen gingen we naar de kantine daar gingen we zitten en
sommige zaten met ze tweeën op een stoel.
Toen kwam de andere rondleider om koffie te drinken en
daarna gingen we op pad met onze leiders. Het groepje
van Silvie, waar ik in zat, ging eerst naar carnaval (zo
genoemd door mij) . Daar kwamen allemaal slierten op
onze stoere Silvie. Zij ging eerst en alle slierten kwamen
op haar en Sophie, die voelde de slierten die er uit
kwamen en ze merkte dat het nog heet was.
Daarna gingen we naar de brander en die niet aan de
beurt waren moesten zich om draaien en die aan de
beurt waren moesten een rare bril op dan zag je een klein
groen vonkje, maar eigenlijk was het een heel groot blauw
vonkje. Heel raar wat voor een effect er op die bril was.
Daarna gingen we van leider om wisselen. Toen gingen
we een pennen zetter maken. Het ging best simpel door
al die machines. Daarna gingen we weer naar de kantine
en kregen we een pennen zetter en toen gingen we weer
naar school met weer buurman en buurman op de tv.
Dat was het dagje van Egten bv.
Bram Buitendijk

Foto’s / Portretrecht
Vooral in deze tijd worden veel foto’s gemaakt. Indien u
zelf opnames maakt tijdens een van onze activiteiten,
wijzen we u op het portretrecht. Dit houdt in dat als u
foto’s maakt waar andere kinderen op staan, u
toestemming nodig heeft van de betreffende ouders of
verzorgers voor publicatie. Wij adviseren u daarom het
beeldmateriaal dat u maakt niet te publiceren, tenzij alleen
uw eigen kind zichtbaar is of u toestemming heeft van de
ouders/verzorgers.
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Lampionnenshow
De kinderen en de leerkrachten hadden flink hun best
gedaan om er ook dit jaar weer iets moois van te maken.
In alle klassen waren de lampionnen van de kinderen
uitgestald en de versiering van elke klas was afgestemd
op het thema van de lampionnen. De dames van de
versiergroep hadden de hal en de gangen mooi
aangekleed, de ouderraad had de lichtslangen nog snel
even hier en daar opgehangen voor de sfeer en om 18.00
uur opende de directeur Dolf Dekker de lampionnenshow
voor alle belangstellenden. De ouderraad stond in de
grote hal klaar met koffie, thee, ranja en een koekje voor
iedereen die daar zin in had. Het was een druk bezochte
avond met veel positieve geluiden.

Sinterklaashulpdiploma / Pietengym
Binnenkort krijgen alle kinderen bij ons op school weer de
gelegenheid om het Sinterklaas hulpdiploma te halen.
We zouden het erg leuk vinden wanneer ouders, opa’s,
oma’s of andere belangstellenden de kunsten van de
kinderen komen bekijken.
In onderstaand schema kunt u zien wanneer de groep van
uw kind aan de beurt is.

SCHEMA OBS DE LINDELAAR
VRIJDAG
25/11/2016

VRIJDAG
2/12 /2016

08.45 - 09.30

Groep 1c/2c

Groep 4/5

09.35 - 10.20

Groep 1a/2a

Groep 5

10.25 - 11.10

Groep 1b/2b

Groep 6

11.15 - 12.00

Groep 3

Groep 6/7

12.05 - 12.50

Groep 3/4

Groep 7

12.55 - 13.40

Het lampionnenhoekje van groep 3:

Herfstwandeling groep 3
Afgelopen woensdag waren wij,
groep
3,
uitgenodigd
door
Kabouter Klauter om gezellig te
komen spelen in het bos.
Aangekomen in het bos, geen
Kabouter Klauter. Maar wel een
waslijn vol met allemaal leuke
opdrachten om te doen in de natuur. Het was een
gezellige middag, maar…. we gaan zeker nog een keertje
weer naar het bos om Kabouter Klauter op te zoeken!
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Planning contactmomenten
Een dezer dagen is/wordt de planning van de
contactmomenten per groep via de mail naar u verstuurd.
Bij vragen verzoeken wij u rechtstreeks via de mail
contact met de betreffende leerkrachten op te nemen.

Oud papier
Onderstaand vindt u het rooster oud papier voor de
maanden november en december 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

Van de ouderraad
Ouderbijdrage 2016-2017

Financieel

65 % van de ouders heeft de
vrijwillige ouderbijdrage betaald.
Een ieder die nog niet heeft betaald,
hebben wij een email gestuurd.
Hebt u nog geen bijdrage geleverd
wilt u dit dan doen voor
1 december, dit kan door € 20,00
per kind over te maken op rekening
NL95 RABO 0146961978 t.n.v. De
ouderraad o.v.v. naam en groep
kind.
!! Zonder uw bijdrage staat de Ouderraad
met lege handen !!

Andre Tjaarda
Mathijs Wiechers
Harm Zeewuster
Kees Neuwitter

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
Container.
U kunt het papier aanbieden in de container.
Mocht u 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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