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Agenda
Datum
11-01-2017
16-01-2017
17-01-2017
18-01-2017
20-01-2017
02-02-2017
02-02-2017
20 t/m 24-02

Activiteit
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
Gr. 6//7 rn 7 naar Wolfsbos
Voorstelling kleuters, 10.00 uur
Jeugdarts
Voorjaarsvakantie

De beste wensen!
Mag het nog? Aangezien dit het eerste Lindeblad van
2017 is, doen we het gewoon: Team, MR, OR en andere
betrokkenen bij IKC de Lindelaar geeft iedereen de beste
wensen voor het nieuwe jaar 2017 met:
lente hoop
zomerse warmte
herfst geluk
winterse geborgenheid
Winterse taferelen
Niet alleen buiten mooie, winterse taferelen, maar ook
binnen: de decoratiecommissie heeft de school in een
wintersfeer gebracht en met succes! Dank.
Talentontwikkeling
De laatste jaren ligt het accent binnen het basisonderwijs,
onder druk van de onderwijsinspectie, erg op de
zogenaamde cognitieve vakken (rekenen, lezen en taal).
Kinderen die goed presteren in deze vakken smullen
hiervan, maar kinderen die niet zo goed in deze vakken
worden in feite voortdurend geconfronteerd met iets wat
ze niet zo goed kunnen.
Het gevaar ligt op de loer dat de laatst genoemde
kinderen gedemotiveerd raken en niet graag naar school
gaan.
Daarom hebben we de laatste jaren steeds meer het

accent gelegd op een brede talentontwikkeling waarbij
ook kinderen met andere talenten dan alleen het
cognitieve talent in het zonnetje worden gezet.
We hebben programma’s ontwikkeld op het gebied van
kunst, cultuur en erfgoed, sport en welzijn, muziek en
beeldende vorming, wetenschap en techniek en
multimedia en mediawijsheid. De activiteiten die daarbij
horen zijn onder andere:
 Bezoek aan bedrijven in het kader van
techniek (Techniko, Kip caravans, De
Nieuwe Kolk);
 Bezoek aan het RSG Wolfsbos waarbij de
leerkracht ‘techniek’ van het voortgezet
onderwijs les geeft aan onze leerlingen uit
de groepen 7 en 8;
 Bezoek aan instellingen in het kader van
cultuur en erfgoed (Drents Museum,
Drents Archief, Gevangenis Museum
etc.);
 Muziekles met de ‘Rijdende Popschool’;
 Gymlessen, gegeven door de oudste
studenten van de opleiding ‘Sport en
Bewegen’;
 Projecten op het gebied van
mediawijsheid, waarbij groep 8 op dit
moment volop bezig is met het boek van
Carry Slee, SPIJT;
 Digibordlessen met het programma ‘1,2,3
Zing’;
 Theater in de school.
Voor het leergebied ‘Wetenschap en Techniek’ gaan we
binnenkort de ‘techniektorens’ voor de groepen 1 tot en
met 8 aanschaffen. Deze techniektorens zijn in feite
kasten die vol zitten met techniekopdrachten en
bijbehorende materialen. Hiermee zetten we een flinke
stap voor het goed neerzetten van techniekonderwijs bij
ons op school.
We zijn de ouderraad zeer erkentelijk dat ze financieel
ruim bijdragen bij de aankoop van deze techniektorens.
Ter geruststelling: nog steeds zijn we per week 15
klokuren bezig met rekenen, lezen en taal. Onze
resultaten op deze vakken liggen boven en ruim boven
het landelijk gemiddelde.
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Nieuwjaars High-Ranja
De leerlingen van groep 6/7 zijn het nieuwe jaar weer
goed begonnen.
We zijn gestart met een nieuwjaars high-ranja.
We hebben, o.l.v. Erica Luning, knieperties gebakken, we
hebben slagroom geklopt en in bakjes gedaan voor bij de
knieperties.
We hebben sneeuwpopjes van soesjes, marshmallows en
framboos gemaakt.
We hebben cakejes met bramenjam en fondant gemaakt
en heerlijke cocktails met ranja.
Daarna hebben we elkaar een gelukkig nieuwjaar
gewenst en heerlijk gesmuld van alle lekkere hapjes.

Groepen 5 en 6 naar………… de Nieuwe Kolk
In het kader van ons lifestyleprogramma kunst en cultuur,
brengen de groepen 5 en 6 deze week op maandag en
dinsdag een bezoek aan het theater de Nieuwe Kolk te
Assen.
Zij worden met de bus vervoerd en krijgen daar een
programma voorgeschoteld over reclame maken.
Voorafgaand aan dit bezoek hebben ze in de klas al 2
lessen gehad over dit onderwerp. Daarin hebben ze o.a.
een logo ontworpen. Dat logo moeten ze meenemen en
dit wordt gebruikt in de reclame die ze daar gaan
opnemen. Na het bezoek volgt er nog een afsluitende les
in de klas.
Kerstdiner
Op de website van IKC de Lindelaar staan, in het
fotoalbum, foto’s van het kerstdiner. Neem eens een
kijkje: www.delindelaar.nl – nieuws – fotoalbum 20162017.

Sneeuwpret op het schoolplein
Sneeuw geeft soms overlast maar ook plezier, getuige
deze foto:

Van de Ouderraad
Financieel
86 % van de ouders heeft de
vrijwillige ouderbijdrage betaald.
Een ieder die nog niet heeft
betaald, hebben wij in december
een email gestuurd.
Hebt u nog geen bijdrage geleverd
wilt u dit dan z.s.m. doen, 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 !!
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Wat doet de Ouderraad met de vrijwillige
ouderbijdrage?
Waarin is al geïnvesteerd?
Voor alle klassen is er (buiten)Speelgoed aangeschaft
Waaraan heeft de OR nog meer financieel bijgedragen?
* Dansvoorstelling ZELLUF - gr 1,2 en 3
* Theatervoorstelling DE MAN MET HET STENEN HART
- gr 4 en 5
* Nieuwe schoolsport tenue's voor handbal en voetbal
*De heerlijke oliebollen met de Kerst.
*Film van de NS - groep 8 (BLOEDROOD)
*Sinterklaas

Oud papier
Onderstaand treft u een link aan naar het nieuwe rooster
oud papier halen. Het oude rooster is aangepast omdat
we minder mensen nodig hebben om het papier te halen.
Wij verzoeken u vriendelijk om nota te nemen van dit
rooster.
jaarrooster-oud-papier-halen-schooljaar-2016-2017versie-2-0-jan--2017.pdf
Zaterdag 28 Januari
Mark Brouwer
Arjan Hingstman
Jan Bert Hoekman
Rene Kooning
Willem Maat
Arjan Polman
Harm Zeewuster

Wat komt er nog aan?
*Voor alle groepen komen er Techniek torens
De
Techniek Torens bieden een laagdrempelig en
dekkend kerndoelen totaalconcept voor Wetenschap &
Techniek in het basisonderwijs. Leerlingen leren
Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL) en gaan
driedimensionaal aan de slag. Dit is goed voor hun fijn
motorische
ontwikkeling,
zelfredzaamheid
en
creativiteit.
https://creativekidsconcepts.com/detechniektorens/

Wijziging telefoonnummer peuteropvang
Met ingang van 28-12-2016 is het telefoonnummer van de
peuteropvang Groene Borg gewijzigd. Het mobiele
nummer is komen te vervallen. De peuteropvang is nu
telefonisch te bereiken via het nummer 0593 565281.

*In samenwerking met de or van cbs De Wegwijzer zijn
we actief om een grote nieuwe speelberg buiten aan te
leggen, binnenkort meer hierover!
*In samenwerking met cbs De Wegwijzer: het grote
verkeersexamen komt er weer aan en medio april 2017:
Streetwise.
Allemaal dankzij uw bijdrage!
Bedankt! De OR.

Bijlage/Link:
*Streektaalestafette. 25-01-2017. In 2017 organiseren
Stichting STIP en het Huus van de Taol, een
Streektaalestafette.
In vier bijeenkomsten, verdeeld over alle Drentse
gemeenten, presenteren wij nieuwe verhalen, prachtige
lessen, gedichten en nieuwe kinderliedjes. Voor meer
informatie: zie bijlage.
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