Nieuwsbrief nr. 21 – 12-07-2016

Agenda
Datum
15 juli
29 augustus

Foto’s van de aankomst filmsterren groepen 8:
https://myalbum.com/embed/KebOejSCcmXM

Activiteit
12.00 uur Begin zomervakantie
Eerste schooldag 2016-2017

Groepen 8
In plaats van een musical hebben de leerlingen van groep
8 onder deskundige begeleiding een film gemaakt.
Afgelopen woensdag was er ’s avonds een heuse
première; de filmsterren werden vervoerd in een heuse
limousine en door de chauffeur hiervan afgezet bij
Meursinge, waar ze via de rode loper feestelijk werden
onthaald.

Film groepen 8:
http://www.hollywoodindeklas.nl/download-deeindfilm-hotel-de-lindelaar/
(film: Op de pagina die opent het volgende wachtwoord
invullen: hidk2016efg8 (hoofdletter gevoelig) .
- De link die op die pagina verschijnt kan je op klikken en
de film kan dan als een .mp4 bestand gedownload
worden.
Afscheid leerlingen groepen 8
Het schooljaar is bijna om, nog een paar dagen en dan is
het zomervakantie. Dit betekent dat we afscheid gaan
nemen van onze leerlingen van groep 8 en in een aantal
gevallen ook van hun ouders. Wij hebben deze leerlingen
in veel gevallen meegemaakt vanaf hun vierde tot hun
twaalfde jaar en we hebben genoten van hun ontwikkeling
gedurende deze jaren.
We wensen alle leerlingen van de beide groepen 8 dan
ook alle goeds toe voor de toekomst!

Een link naar de foto’s van de aankomst filmsterren bij
Meursinge en een link naar
de film zelf vindt u
onderstaand. Een prachtig resultaat! Wij danken dan ook
alle betrokkenen en uiteraard de filmsterren! Zou de film in
aanmerking komen voor een Gouden Kalf? Zou één van
onderstaande filmsterren genomineerd worden voor een
Oscar? Het publiek heeft in ieder geval genoten!

Lindelaar - fietsschool
Drenthe is dé fietsprovincie. Fietsen is gezond en daarom
wordt fietsen door de procincie en het Verkeer- en
Vervoersberaad Drenthe (VVBD) gestimuleerd met het
programma “Op Fietse”. De fietser is immers een
kwetsbare verkeersdeelnemer; ook in Drenthe vallen
helaas nog teveel fietsslachtoffers en daarom faciliteert
het VVBD allerlei fietsveiligheidsprojecten, waarom een
uitdaging aan scholen en particulieren om met ideeën en
spotjes om het prgramma “Veilig” op Fietse” te versterken.
Dit schooljaar heeft er o.a. een strijd gewoed voor de titel
“Dé fietsschool van Drenthe”. Van de vele deelnemers
nomineerden zich 3 scholen voor deze titel.
Groep 8b heeft een filmpje gemaakt en ingestuurd en
onze
verkeersouder
Connie
Alingh
heeft
ons
verkeersactiviteitenplan
opgestuurd.
Resultaat:
Onze school, OBS de Lindelaar, ging met de titel
“Dé Fietsschool 2015-2016 van Drenthe”, de Gouden
Fiets en een BMX clinic naar huis!!!
Op vrijdag 8 juli is tijdens een feestelijke bijeenkomst bij
RTV Drenthe het programma “Veilig op Fietse” met
verschillende prijsuitreikingen afgerond.I
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In de kranten en op de regionale omroep is hieraan
aandacht besteed. Hieronder kunt u doorlinken naar
diverse publicaties. Tevens treft u een mogelijkheid tot
downloaden van de uitzending op RTV Drenthe.

Doorlinken
We geven u in deze nieuwsbrief de mogelijkheid tot
doorlinken om bij diverse foto’s en/of andere publicaties te
komen. Deels kiezen we hiervoor zodat u, alleen als u
belangstelling heeft, kunt doorklikken. Het kan namelijk
ook zo zijn dat u verdere informatie of foto’s geen
noodzaak vindt. Een andere reden is dat sommige
publicaties, bijv. de uitzending van RTV Drenthe in
gedownloade vorm, toch nog te groot is voor onze
website.
Bij wijze van experiment doen wij dit ook een paar keer
met de:
Bijlagen bij de nieuwsbrief
Er zijn ouders die de nieuwsbrief op hun telefoon lezen.
Door het meesturen van bijlagen wordt de nieuwsbrief dan
niet goed weergegeven.
We zetten de bijlagen een paar keer alleen op de website.
U kunt de bijlage openen door op de betreffende link in de
nieuwsbrief te klikken.

Publicaties:

http://www.dvhn.nl/drenthe/Lindelaar-Westerborkd%C3%A9-fietsschool-van-Drenthe-21487863.html
http://www.dekrantvanmiddendrenthe.nl/nieuws/weste
rbork/453597/obs-de-lindelaar-wint-titel-de-fietsschool2015-2016-van-drenthe.html
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/111077/LeerlingenOBS-De-Lindelaar-op-gouden-fiets
RTV Drenthe:
Denk er om: Onderstaande kunt u tot en met 14 juli
downloaden.

Hierbij 2 fragmenten uit de radio uitzending (beeld en audio)
bij AIDM met de kinderen van het event.
In principe staat dit materiaal ook wel op Uitzending Gemist.

Download

Laatste
schooldag
Piratenfeest
U hebt enige tijd geleden al
informatie ontvangen over de
laatste schooldag. Onder het
kopje bijlagen vindt u de link naar
de betreffende bijlage.

Afscheidsbericht van juf Paula
Helaas moet ik afscheid nemen van het onderwijs en dat
betekent dus ook van “de Lindelaar”. Dit, omdat mijn
functie als onderwijsassistente komt te vervallen. Nu wil ik
jullie langs deze weg laten weten dat ik de tijd die ik bij
jullie op school heb mogen samenwerken met uw
kind(eren) met heel veel plezier heb beleefd. Ik heb mij
hier echt thuis gevoeld met een fijn team om me heen. Ik
wil graag alle leerlingen, ouders en natuurlijk mijn
collega's heel hartelijk bedanken voor al deze fijne jaren.
Heel veel geluk, een fijne schooltijd en alle goeds voor in
de toekomst. Groeten juf Paula.
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Terugblik
Het eerste schooljaar in ons nieuwe gebouw is bijna ten
einde. We hebben te maken gehad met een aantal
kinderziekten, maar inmiddels zijn we hiervan bijna
genezen. We kijken terug op een goed schooljaar en dank
zij de inzet van vele helpende handen kijken we ook terug
op zeer geslaagde activiteiten, waarvan de lentefair toch
wel een hoogtepunt was.

Van de ouderraad

Oud papier
Onderstaand vindt u alvast het rooster oud papier voor de
maanden augustus en september 2016.
27 augustus

We kunnen niet genoeg
benadrukken hoe blij
het team is met de
betrokkenheid van de
ouders; dit wordt zeer
gewaardeerd.

We nemen als team afscheid van juf Anneke Starke, die
gaat genieten van haar (vroeg)pensioen. We zeggen ook
gedag tegen juf Paula, de onderwijsassistente. Vanwege
de krimp in leerlingenaantallen komen de functies van
onderwijsassistentes binnen onze stichting te vervallen.
Ook zwaaien we onze langdurig invalster: juf Anje
Schonewille uit. Zij gaat op een andere school binnen
onze stichting aan het werk.
We wensen hen alle drie het allerbeste!
Het woord
terugblikken houdt
ook in dat je
terugkijkt, dat je
“herinneringen”
oproept. We
hebben
maandagmiddag
op onze school
een hele mooie
herdenkingsplechtigheid
gehouden voor juf
Fina. Het is al
weer een jaar
geleden dat juf Fina is overleden. Het was goed om
samen even stil te staan bij het thema “Herinnering”.
Namens alle kinderen en het team dank ik allen heel
hartelijk voor ieders hulp en inzet waardoor dit een
geslaagd jaar is geworden!
Ook namens het team wens ik iedereen een hele fijne,
ontspannen vakantie en we hopen elkaar gezond weer
terug te zien op maandag 29 augustus 2016!

Kraakwagen 1

Kraakwagen 2

Erik-Jan Brunninkreef
Harm Zeewuster

Ronnie Eefting
Cor Jager

Met kar

Arjan Haasjes
Richard Meijers
Edwin Vredeveld

Zonder kar

Zonder kar

Anno Hoekstra
Jan Koerts
Gea Koning

René Lammerts v Bueren
Nils van Roijen
Hans Tietema

24 september

Kraakwagen 1

Kraakwagen 2

René Dolfing
Harm Zeewuster

Alberto Jansen
Arjan Kinds

Met kar

John Evers
Jaap Hingstman
Sander Vos

Zonder kar

Zonder kar

Eddy Buitendijk
Roald Gils
Rob Krijthe

Monique van der Velde
Robert Waning
Jacco Weijers

Dolf Dekker, directeur.
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Ingekomen:
Laat de Zomer maar komen! Vakantielezen
Over een paar weken is het zomervakantie en kunnen
kinderen deelnemen aan het project Vakantielezen in de
bibliotheek. Kinderen oefenen hun leesvaardigheid tijdens
het schooljaar, maar tijdens de zomervakantie wordt er
vaak weinig gelezen. Uit onderzoek is bekend dat er ruim
twee maanden lang sprake is van een stilstand in lezen,
de ‘zomerdip’. Vooral de beginnende lezers uit groep 3
laten na de vakantie een terugval zien. Kom daarom
samen met uw kind naar de plaatselijke bibliotheek om
boeken, strips, tijdschriften, of luisterboeken uit te kiezen
en te lenen. Kinderen kunnen gratis lid worden. Voor
deelnemers aan het vakantielezen in de bibliotheken van
Midden-Drenthe (Beilen, Bovensmilde, Smilde en
Westerbork)
staat
een
verrassingstasje
klaar!
Vakantiebieb-app
Ook is er speciaal voor vakanties een app ontwikkeld,
namelijk de VakantieBieb-app. In deze app staat een
ruime selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor
ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook
voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u
hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te
zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal
gedownload kunt u de boeken offline lezen. De nieuwste
versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus
beschikbaar in de App Store of Google Play Store. Kijk
voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl.

Zomervakantie!
Allemaal lekker genieten
en tot ziens op maandag
29 augustus!

Bijlagen:
Laatste schooldag: Piratenfeest
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