Nieuwsbrief 9 - 31-01-2017

Agenda
Datum
02-02-2017
02-02-2017
20 t/m 24-02
01-03-2017
07-03-2017
09-03-2017

Activiteit
Voorstelling kleuters, 10.00 uur
Jeugdarts
Voorjaarsvakantie
OR-vergadering
Contactavonden

Genoten
Wat hebben we, ook op school, een plezier gehad tijdens
de “winterse” dagen:
Zelluf

Schaatsen
Jippie! We konden schaatsen vorige week en dat deden
we natuurlijk. Een kleine foto impressie van groep 7 op de
gladde ijzers: schaatsles van Djoke Timmerman en
ijshockey spelen met meester Yvo. Genieten!

Zelluf was de titel van de
dansvoorstelling die de
kleuters en de groepen
3, 3 / 4, op dinsdag 10
januari in het speellokaal
mochten bijwonen.
Twee meisjes: Lotte en
Iris. Zij zijn de grootste vriendinnen. Ze
delen alles, vooral hun verbeelding. Onuitputtelijk bouwen
ze met allerlei voorwerpen hun eigen fantasiewereld en ze
zijn eigenwijs. Dit leidt soms tot onhandige, maar ook
grappige situaties. Op een gegeven moment raakt Lotte
haar knuffel kwijt. Is hij weggelopen? Kan dat? Of is hij
misschien door Iris verstopt? Ze krijgen ruzie en opeens is
de vriendschap ver te zoeken. Ze gaan ieder hun eigen
weg….hoe maken ze het weer goed?
Het werd in een prachtig zwart/wit decor gespeeld; een
decor waarmee je van alles kon doen.
Het was weer genieten voor ons allemaal.
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Groepen 7 naar Wolfsbos
Vrijdag 20 januari zijn de
groepen 7 (met de bus)
naar RSG Wolfsbos in
Hoogeveen gegaan.

Ze hebben zich
beziggehouden
metaal en science.

daar
met

Het was een leerzame
middag en op 17 maart
en 30 juni gaan we weer.

Er
werd
o,.a.
een
lampenkap gemaakt.

 De jaarlijkse fietscontrole.
Maar ook de contactmomenten met alle andere
verkeersouders in de gemeente en het contact met Veilig
Verkeer Nederland behoren tot het boeiende takenpakket.
Omdat we het Drents Verkeers Label (DVL) al in de wacht
hebben gesleept, is de taak van verkeersouder niet meer
erg tijdrovend. Er zijn een paar piekmomenten in oktober
(fietscontrole) en in april (tweejaarlijkse praktijkproef op de
fiets), maar verder kost het verkeersouderschap weinig
tijd.
Met andere woorden: WIE O WIE WIL HET KOMEND
JAAR MET CONNIE MEELOPEN OM TE PROEVEN
AAN DEZE MOOIE TAAK? HET MOGEN OOK TWEE
PERSONEN ZIJN!
Graag zie ik uw mail/telefoontje tegemoet:
directie.delindelaar@kitsprimair.nl.
Hartelijke groet, Dolf Dekker.
Praktisch Verkeersexamen
De datum voor het Praktisch
(fiets)Verkeersexamen voor
de groepen 7 & 8 is bekend
en wel op maandag 10 april
2017!!
De
verkeersouders
van
beide scholen de Lindelaar
en de Wegwijzer hebben hun
eerste werkoverleg weer
gehad en binnen enkele weken krijgen de kinderen en de
ouders meer informatie omtrent de route, oefentips, de
checklist voor een goedgekeurde fiets, informatiefolder
voor de hulpouders ed.

Verkeersouder gezocht
Omdat Connie Alingh over anderhalf jaar stopt als
verkeersouder, doen we nu al een oproep aan u, als
ouders, om u aan te melden als opvolger van Connie.
Verkeersveiligheid rondom de school en op de routes
naar de school zal ongetwijfeld ook uw hoogste prioriteit
hebben. Welke ouder wil niet dat dochter- of zoonlief op
een zo veilig mogelijke manier op school komt en dat
zij/hij op een leuke en leerzame manier onderwijs krijgt in
het o zo belangrijke vak ‘verkeer’?
De verkeersouder is vooral bezig met leuke activiteiten
voor de kinderen. Te denken valt aan:
 Het tweejaarlijkse praktijkexamen op de fiets voor
de hoogste groepen. Samen met de
verkeersouder van de Wegwijzer wordt dit
georganiseerd;
 Het aanvragen, in samenspraak met de leerkracht
die zich bezighoudt met verkeer, van leuke
lespakketten;

Nieuw is dit jaar dat Veilig Verkeer Nederland een App
heeft ontworpen voor de ouders die op de route de
kinderen gaan controleren. Zoals het er nu naar uit ziet
zijn wij een van de eerste scholen die met deze App aan
de slag kunnen gaan. Hierbij willen wij nu reeds een
beroep doen op de ouders van de kinderen in groep 7 &
8. Indien u op wat voor een manier dan ook mee wilt
werken aan de veiligheid van uw kind op straat, geef u
dan op als hulpouder. Wij hebben op de nieuwe route veel
checkpoints en ook op school is die dag uw hulp
noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij de verkeersouder:
conniealingh@home.nl
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd, indien
er nl. niet genoeg hulp aanwezig is die
dag, kunnen de kinderen het praktisch
examen niet afleggen.
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Lezen in groep 3
Een groot compliment voor de leerlingen van groep 3,
want ze zijn heel hard aan het lezen! Ze hebben de deur
al vol gelezen door middel van slingerslinger lezen.
De kinderen lezen een
boekje met hun leesmaatje
(de wiebeloogjes) en vullen
dan daarna een stukje
slinger in met het volgende
resultaat (zie de foto’s).

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:

Het is dus overduidelijk dat
we echt verslingerd zijn
aan lezen in groep 3.

NL95 RABO 0146961978 t.n.v. De
ouderraad o.v.v. naam en groep
kind.
!! Zonder uw bijdrage staat de Ouderraad
met lege handen !!

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.
Judoles groepen 3 t/m 6
Woensdag 15 februari krijgen de kinderen van de groepen
3 tot en met 6 een judoles aangeboden. De
judovereniging organiseert deze lessen bij ons op school
om de kinderen enthousiast te maken voor judo. Elke
groep krijgt op deze dag een half uur judoles. Verdere
informatie over de sport judo vindt u in de link/bijlage:
voorstel-flyer-judo-2017
Cultureel centrum de Muzentuin, Beilen
Nadere
informatie
over
dit
centrum
en
het
aanbod
vindt
u
in
de
link/bijlage:
Aanbod-cultureel-centrum-de-muzentuin-beilen

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-2017papier-halen-schooljaar-20162017-versie-2-0-jan--.pdf

Rooster oud papier halen 25 februari 2017
Bathoorn
Alexander Dokter
Frank Klein
Henri Meijering
Jeroen oosting
Arjan Polman
Harm Zeewuster
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