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Agenda
Datum
6 april
7 april
19 + 20 april
22 april
25 april tm
6 mei
30 april
11 mei
19 mei

We werden met een warm welkom ontvangen op de
mooie boerderij in Eursinge.

Activiteit
-Schoolarts aanwezig
-OR-vergadering
Gr. 6 naar museum Buitenplaats
Eindtoets IEP
Koningsspelen

We hebben daar een rondleiding gekregen door de
stallen; van kalf tot koe.
Daarna mochten we kijken bij de melkrobot; we hebben
onze ogen goed de kost gegeven.
Wat bijzonder, een robot die de koeien melkt!
We hebben een leuke en leerzame ochtend gehad.

Meivakantie
Oud papier
OR-vergadering
Lentefair

Schoolreizen
Uiteraard gaan de leerlingen ook dit jaar weer genieten
van een mooie schoolreis. Over de bestemming krijgt u
binnenkort bericht. De bedragen zijn als volgt:
Groep 1 en 2:
10 euro
Groep 3, 4, 4/5 en 5:
15 euro
Groep 6, 6/7 en 7:
18 euro
Groep 8:
95 euro (complete week op
Ameland)
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer:
NL95RABO 0146961978 t.n.v. Ouderraad de Lindelaar
onder
vermelding
van
schoolreis/naam/groep
De schoolreizen zijn al betaald/voorgeschoten en we
gaan ervan uit dat u de bijdrage voor uw kind(eren)
betaalt. Wanneer we uw bijdrage niet ontvangen, krijgen
we een financieel probleem.
Uiteraard kunnen we altijd in overleg een gespreide
betaling mogelijk maken. Daarvoor kunt u contact
opnemen
met
Dolf
Dekker
(directie.delindelaar@obomd.nl).

We hebben,
dank zij een
superidee
van
Eve
Jansen,
ook
een
tractor van
dichtbij
mogen
bewonderen

.

Fotoalbums – website
Er zijn weer nieuwe fotoalbums op de website van de
school (www.delindelaar.nl) geplaatst, o.a. van:
*Boerderijbezoek groep 3
*Piraten gr. 3 – periodeafsluiting
*Paasactiviteiten
Boerderijbezoek groep 3
Woensdag 23 maart zijn we met groep 3 naar de boerderij
geweest van de familie Meijers.
Stan Meijers zit bij ons in de groep, dus was de keuze van
de boerderij niet moeilijk.
Afgelopen weken hebben we gewerkt over de boerderij.
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En tijdens het
ontdek-pad van
NME hebben we
veel geleerd over
de boerderij.

Wandelen voor water
In samenwerking met de Rotaryclub Beilen/Westerbork
hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 met zes liter
water zes kilometer gelopen. Dit hebben ze gedaan in de
week van Wereldwaterdag. De leerlingen hebben zich
laten sponsoren door familie, bekenden etc. Met deze
inspanning hebben ze sponsorgeld opgehaald voor een
goed doel: Waterprojecten voor arme landen in Afrika.
Goed gedaan!

Wildlands – groep. 1
Wat een geweldige schoolreis afgelopen donderdag,
31 maart 2016, naar Wildlands.
Wat uniek, met de hele MFA op reis.
Wat een organisatie en wat een leuke dag voor groep 1.
Wij hebben heel veel gelopen, lekker gegeten en fijn
gespeeld!
Geen wanklank gehoord en iedereen is weer heel thuis
gekomen .
Bijgaande foto’s spreken voor zich.
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Gezocht: MR-lid
De Medezeggenschapsraad van de Lindelaar is op zoek
naar een enthousiaste, betrokken ouder die de
oudergeleding komt versterken. Heb je interesse in
schoolbeleid en vind je het leuk om mee te spreken over
allerlei onderwerpen die met school en het onderwijs te
maken hebben, meld je dan aan voor 13 april op
mr.delindelaar@obomd.nl. Zie ook bijlage 1.

Versierploeg
De versierploeg is weer
druk bezig geweest om
onze ruimtes in de mfa
aantrekkelijk te maken voor
de kinderen.
De decoratie is deze keer
gebaseerd op ons bezoek
aan Wildlands.
Wederom wil ik de versierploeg een groot compliment
geven over de wijze waarop dit gedaan is!
Engels
Met ingang van 2016-2017 willen we Engels gaan geven
in alle groepen. Daarvoor gebruiken we de lesmethode
“Groove me”.
Vanaf de voorjaarsvakantie wordt er al volop
geëxperimenteerd met ”Groove me”, zodat de
leerkrachten bij de start van het nieuwe schooljaar goed
met deze methode uit de voeten kunnen.
GVO-HVO lessen
De leerlingen van de huidige groepen 6 en 7 kunnen in
het komend schooljaar lessen HVO (humanistisch
vormings onderwijs) of GVO (godsdienstig vormings
onderwijs) volgen. De ouders van deze leerlingen hebben
via mail informatie gekregen en zij kunnen voor 8 april
aangeven (via info.delindelaar@obomd.nl) welke lessen
hun zoon of dochter wil volgen. Denkt u er even aan uw
keuze kenbaar te maken?

MR-lid gezocht

Bijlage 2:
Duurzaamheidsdag Westerbork
16-04-2016. Tijdens de eerste bijeenkomst van
RepairCafe Westerbork en de inloopdag voor
Duurzaamheid op 16 april in het Annie Londohuis zullen
er gratis leuke workshops gegeven worden voor kinderen
door KreaKracht.
Bijlage 3:

Financieel
92 % van de ouders heeft de
vrijwillige ouderbijdrage betaald.
Hebt u nog geen bijdrage geleverd?
Dit kan door € 20,00 per kind over te
maken op rekening
NL95RABO0146961978 t.n.v. De
ouderraad o.v.v. naam en groep
kind.
Bedankt voor uw medewerking
!! Zonder uw bijdrage staat de Ouderraad
met lege handen !!

Oud papier 30 april 2016
Contact over het oud papier via de coördinator:
Sandra Nijlunsing – 06 41046766

Vrachtauto
Harm Zeewuster
Ronnie Eefting

Zonder kar
Peter Visser
Johan Huizing
Wie???

HELP
Zoals u ziet komen we nog 1 persoon te kort! Heeft u
tijd?
U helpt ons geweldig!!! U kunt contact
opnemen met Sandra Nijlunsing -06 41046766.

Fuif Dwingelderveld 24-04-2016
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Vrachtauto
Petra Boelhouwer
Michiel Brentjens

Met kar
Sander Vos
Tijs Tempelmann
René Waning

Zonder kar
Albertho Janssen
Cor Jager
Dianne Enting

Ingekomen/ Bijlagen
Bijlage 1:

Van de ouderraad
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