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Agenda
Datum
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
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

Sinterklaas op MFA Groene Borg
Maandag 5 december was het dan eindelijk zover.
Sinterklaas en zijn Pieten bezochten MFA Groene Borg.
Al vroeg stond iedereen klaar in afwachting van de Sint.
Dolf
en
Coby
ontvingen de Sint en
zijn Pieten die dit jaar
aankwamen per boot.
Gelukkig kon de boot
vanaf
het
Oranjekanaal op de
aanhanger mee naar
de MFA. Er was echter nog wel een probleem, twee
Pieten waren zoek. Uiteindelijk is alles toch nog goed
gekomen toen de twee Pieten verkleumd wat later
aankwamen.
Vervolgens hebben alle
kinderen
Sinterklaas
bezocht in de sporthal. Er
werd voor Sinterklaas
gezongen, er werden
versjes opgezegd en er
werden dansjes gedaan.
Alle kinderen zijn flink verwend en
hebben een cadeautje gekregen.
Al met al was het een zeer
geslaagde dag die we niet snel
zullen vergeten.

Sinterklaasprogramma bovenbouw
Op 5 december had ook de bovenbouw een aangepast
programma: een talentenshow zonder prijzen. Elke groep
heeft talenten uitgekozen die een act mochten doen voor
de goedheiligman en zijn pieten. Een leuke show!

Decoratieteam
De afgelopen weken is het schooldecoratieteam weer
enorm creatief geweest. Eerst werd de school omgetoverd
in een geweldige Sinterklaasomgeving om daarna de
school weer te transformeren in een sfeervol
kerstlandschap.
Bij deze willen we deze groep creatievelingen hartelijk
bedanken voor hun inbreng.

Jaar voorbij
De eerste helft van het schooljaar 2016-2017 is al weer
voorbij. Een jaar waarin ook op de Lindelaar het nodige is
gebeurd en nog steeds gebeurt. We zijn van start gegaan
met de peuteropvang, die we nu samen aansturen met de
Wegwijzer. Daarmee is OBS de Lindelaar nu officieel IKC
de Lindelaar geworden (integraal kind centrum). Ook
hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden. We kijken
met name terug op een zeer geslaagde fancyfair. Zo aan
het eind van het jaar willen we iedereen bedanken die, op
welke manier dan ook, betrokken is geweest op school.
Zonder hulp van ouders zouden er veel zaken niet
gerealiseerd kunnen worden! We wensen iedereen een
fijne Kerst en een heel gelukkig en gezond 2017! We
hopen in het nieuwe jaar weer op een prettige
samenwerking.
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Bezoek Kip Caravans Hoogeveen.
Dinsdag 29 november vertrokken de groepen 6a en 5b
met de bus naar Kip Caravans in Hoogeveen. Bij
aankomst werden we hartelijk ontvangen. We werden
verdeeld in 3 groepen, want er waren drie onderdelen die
wij deze ochtend gingen bekijken of doen. Elk onderdeel
had een begeleider van het bedrijf. We gingen er film
kijken en daarna mochten we naar het kleine museumpje
boven in de bedrijfshal. Hier stonden een aantal oude
caravans. In 1 daarvan mochten we ook even
binnenkijken. Daarna kregen we een rondleiding door de
productiehal. Er werd met veel enthousiasme van alles
verteld over hoe een caravan wordt gemaakt. We hebben
het proces van het begin tot het eind gezien. Ook
mochten we allerlei vragen stellen aan de mensen die
daar werkten. Het was heel interessant! Als laatste gingen
alle leerlingen een eigen houten caravan bouwen. Er lag
voor iedereen een tasje met alle materialen klaar. Met
behulp van een aantal mensen , had iedereen dus aan het
eind van de morgen een eigen caravan. Het was een hele
leuke en leerzame ochtend. Complimenten voor Kip
Caravans voor de uitstekende verzorging van deze
ochtend!

Ingekomen:
*Yoga voor Serious Request: Sandra Schmidt van Ahimsa
Yoga geeft twee extra yogalessen ten behoeve van een
landelijk initiatief. Lees hier meer
*Jaarlijkse lichtjesavond. Zondag 18 december
tussen 18.00 uur en 19.30 uur de jaarlijkse
LICHTJESAVOND georganiseerd op de Algemene
Begraafplaatsen in Westerbork en Witteveen. Lees hier
meer.

Van de ouderraad

Oud papier
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. Het oud
papier kan aangeboden worden in de container.
Henk Blauw, Hendry Kleis, Erik Koning, Jeroen Lubbinge,
Bert Strijker, Ruud Wevers, Marcel Zeewuster, Harm
Zeewuster
Rooster oud papier zaterdag 28 januari
Mark Brouwer, Jan Gerben Dijk, Arjan Hingstman, Jan
Bert Hoekman, Kor Koesen, Rene Kooning, Willem Maat
Berry Visscher, Harm Zeewuster

Kerstgala
Vorige week heeft u een mail ontvangen rondom het gala
kerstdiner IKC de Lindelaar.
Nog even kort samengevat:
 12, 13, 14 december: Op deuren groepen hangen
kerstballen met gerecht/drankje en aantal personen;
hierop kunt u zich inschrijven
 21-12: bord, beker, bestek, servet meegeven
 Gala kerstdiner 22 december
 17.30 uur: Binnenkomst gasten (leerlingen)
 17.45 – 18.40 uur Gala Kerstdiner
 18.45 – 19.00 uur: Ouders welkom op het plein;
kinderen gaan naar buiten om te zingen voor ouders
19:00 uur: Kinderen worden uit klas gehaald door ouders

Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen
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

Geniet van de kerstdagen en
proost op een mooi nieuwjaar!

De volledige brief kunt u hier openen.
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