Nieuwsbrief 6 - 29-11-2016

Agenda
Datum
29-11-2016
05-12-2016
07-12-2016
13-12-2016
22-12-2016
26-12 t/m
06-01-2017
09-01-2017
11-01-2017
16-01-2017
18-01-2017

Activiteit
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!!!
Weer naar school
OR-vergadering
Gr. 5 en gr. 5 uit 4/5 naar Nieuwe Kolk
Gr. 6 en gr. 6 uit 6/7 naar Nieuwe Kolk
MR-vergadering

Nieuw logo
Zoals u weet, verzorgen wij (in samenwerking met COG
Drenthe) vanaf dit schooljaar ook kinderopvang. Door één
voorziening te
creëren
voor kinderopvang
en
basisonderwijs, ontstaan er integrale kindcentra. Dat
houdt in dat wij onszelf vanaf dit schooljaar ook een
integraal kindcentrum kunnen noemen. Om dat ook naar
buiten toe uit te stralen, is ons logo aangepast. In het
nieuwe logo is de term ‘IKC’ verwerkt en ‘kinderopvang en
openbaar basisonderwijs’. Het nieuwe logo is te zien in
onze nieuwsbrief. We doen ons best om vanaf nu het
nieuwe logo zoveel mogelijk toe te passen.

In algemene uitingen, namens Kits Primair en COG
Drenthe, gebruiken we de naam van multifunctionele
accommodatie. Voor de kinderopvang hanteren we
bijvoorbeeld IKC Groene Borg.

Ontdekpaden
We zijn weer begonnen met onze jaarlijkse ontdekpaden.
Dit
jaar
is
het
thema
afval.
De leerlingen van alle klassen lopen een ontdekpad over
afval waarin ze leren over afval scheiden, afval recyclen,
afval
verzamelen
enz.
Dit komt natuurlijk nu heel goed uit, omdat iedereen
onlangs een nieuwe container met een oranje deksel
gekregen. Aan de hand van allerlei vragen en opdrachten
beleven ze dit ontdekpad.
Voorleeskampioen
Uiteraard ook dit jaar weer het voorleeskampioenschap
van de Lindelaar. De deelnemers waren Anouk
Vredeveld, Didi Steenhuis en Joanne Zeewuster. Ze
hebben stuk voor stuk een prima prestatie neergezet en
mooi voorgelezen. Er kan echter maar één winnaar zijn
van het voorleeskampioenschap en dat is:
Didi!
Didi gaat verder strijden om de titel voorleeskampioen van
Drenthe.
Complimenten voor alle voorlezers en felicitaties voor
Didi.

Rijdende popschool
De afgelopen 4 weken hebben de kinderen van groep 8
hard geoefend met leden van de Rijdende Popschool.
Tijdens deze 4 lessen van een anderhalf uur hebben de
kinderen hard gewerkt om 2 nummers in te studeren.
Ze speelden op drum, gitaar en keyboard of pakten de
microfoon en zongen alsof ze nooit anders hadden
gedaan.
De kinderen van groep 6/7 hebben ook meegedaan.
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Zij schreven ook samen met een dichter een tekst op een
bestaande melodie. Dinsdag 15 november konden de
kinderen aan een zaal vol belangstellenden laten zien wat
ze de afgelopen weken hadden geleerd. Het was een
geslaagde middag en de kinderen hebben genoten van de
weken repeteren en het optreden!!
Meer foto’s vindt u in het fotoalbum op de website.

De kleuters op bezoek bij bakker Schepers
Maandag 28 november was voor de kleuters van OBS De
Lindelaar een bijzondere dag.
In de ochtend vertrokken de 3 groepen om de beurt met
auto’s naar de bakkerij van Jordy Schepers in Witteveen.
We werden hartelijk ontvangen in de heerlijk geurende
bakkerswerkplaats. Vervolgens kregen de kleuters een
uitgebreide rondleiding met veel uitleg: hoe wordt het
deeg gekneed, welke soorten meel zijn er, we zien de rijskast en de grote oven waar heel veel broden tegelijk in
worden gebakken, de machine waarin de bolletjes worden
gemaakt, etc. etc. Jordy nam er echt de tijd voor, ook om
allerlei vragen te beantwoorden. Maar daarna kwam het
allerleukste: er lagen allemaal bollen deeg klaar op grote
werktafels, waar de kinderen allemaal hun eigen
pepernoten van mochten draaien. Natuurlijk wel eerst
allemaal handen wassen! Er werd hard gewerkt en al snel
waren er een aantal grote bakplaten vol, klaar om de oven
in te gaan. Maar ja, bakken duurt wel even, dus gingen we
naar school terug. ’s Middags werden er 3 grote bakken
met pepernoten op school bezorgd, ze waren nog een
beetje warm! Heerlijk smullen allemaal, en er was ook nog
genoeg voor iedereen om in een zakje mee naar huis te
nemen. Bedankt, bakker
Schepers!!
Noot red.: Er staan nog een

paar foto’s van dit bezoek
in het fotoalbum op de
website van de school.

Nei bredtie bij
Groene Borg

Ie hebt het misschien wal al zien… der hangt een nei
bredtie bij de Groene Borg. Een paar week leden was Jan
Germs op radio Drenthe. Jan Germs (directeur van het
Huus van de Taol) preut daor over zien wens het Drents
weer meer terug te laoten komen in en op openbare
gelegenheden…. Maor dan wel met een glimlach, dat een
elk die in de previncie Drenthe woont dat waarderen kan.
Toevallig heurde mien baos dat op de radio en zee dat ik
even metluustern mus. Dat dee ik en ik heurde dat de
eerste beller het bredtie kado kriegen kun. Umdat wij een
“Kiss + Ride”-strook bij de schoel hebt, dacht ik: ‘Da’s
leuk, ik bel….’ Laot ik nou ok nog de eerste wezen, dus
vandaor dit neie bredtie. Ok de directeur Dolf vun het een
nuver idee um dit bij de schoel te plaotsen. Ik hoop dat
elkenien het waarderen kan.
Verkeersolder Connie Alingh
(In de tekst bijgestaan door Jan Germs en Geert
Woldman; dank daorveur!)

Gordelcontrole
In het bestand gordelcontrole vindt u de resultaten van de
gordelcontrole rondom mfa Groene Borg. In onze school
zijn ook mensen in de groepen geweest om het belang
van het gordel dragen ook bij de kinderen onder de
aandacht te brengen. Dit werd leuk en positief ervaren.
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Vermist: rode kinderstep
Sinds vrijdag missen we een rode kinderstep.
Op de step zijn plakplaatjes geplakt en onder de step
staat met watervaste stift: Thomas Lanting.
Wilt u de step weer naar school brengen indien deze per
ongeluk bij u terecht gekomen is?

Van de ouderraad

Oud papier
Onderstaand publiceren wij het rooster oud papier halen
voor de maand december 2016.
Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen
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
12.45 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.

Sinterklaas en Pieten op
mfa Groene Borg
Via deze link komt u
nogmaals bij de publicatie
Sinterklaasfestijn.

Vol verwachting klopt ons
hart………………..

Henk Blauw
Hendry Kleis
Erik Koning
Jeroen Lubbinge
Bert Strijker
Ruud Wevers
Marcel Zeewuster
Harm Zeewuster

Container.
Het oud papier kan aangeboden worden in de container.

Ingekomen:
Kinderkerstfeest: Zaterdag 24 december, 19.00 uur in de
Stefanuskerk Westerbork.

Jaarrooster oud papier 2016-2017.
Download hier het rooster oud papier schooljaar 20162017. U vindt dit ook op de website van de school.

Vragen m.b.t. oud papier? or.delindelaar@kitsprimair.nl

Alvast bedankt voor de medewerking.

De ouderraad
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