Nieuwsbrief nr. 16 – 19-04-2016

Agenda
Datum
19 + 20 april
22 april
25 april t/m
6 mei
30 april
9 mei
11 mei
19 mei
23 t/m 27 mei
30 mei
1 juni
14 juni
14 juni
21 juni

Activiteit
Eindtoets IEP
Koningsspelen
Meivakantie
Oud papier
M.R-verkiezing
OR-vergadering
Lentefair
Schoolkamp gr. 8 Ameland
Schoolreis kleuters Sprookjeshof
OR-vergadering
Schoolreis gr. 3 Naturij, Drachten
Schoolreis gr. 4/5 Ponypark
Slagharen
Schoolreis gr. 6 en 7 Hellendoorn

Schoolreizen
In de agenda staan de bestemmingen vermeld.
Inmiddels zijn er door ouders een aantal betalingen
gedaan, maar nog niet iedereen heeft betaald. Wij vragen
u dringend op korte termijn de kosten te voldoen.
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)
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; wanneer
we uw bijdrage niet ontvangen ontstaat er 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).
Eindtoets groep 8
Op 19 en 20 april is de Eindtoets
groep 8. De IEP Eindtoets wordt
afgenomen op de ochtenden van
bovenstaande dagen en duurt beide
dagdelen maximaal twee uur. Op elk
dagdeel krijgen de leerlingen zowel
taal als rekenen aangeboden.

Koningsspelen
Komende vrijdag vieren we op de Lindelaar de
Koningsspelen!
Alle groepen beginnen de dag met een gezellig ontbijt in
de klas.
De kinderen moeten zelf een bord, bestek en beker,
voorzien van naam, van huis mee nemen!
Daarna gaan ze in groepjes allemaal leuke, grappige en
gekke spelletjes doen.
Natuurlijk mogen de kinderen zich deze dag helemaal
loslaten op oranje en/of rood, wit, blauwe kleding,
schmink enz. Doe je best er super leuk uit te zien!
De kinderen zijn ’s middags op de gewone tijd, dus
om 14.00 uur vrij.

Vrije middag voor zomervakantie.
Op vrijdag 15 juli, dit is de vrijdag voor de zomervakantie,
zijn de leerlingen wel vrij. Houdt u hier alvast rekening
mee.
Schoolvoetbal
Wat hebben we weer veel sportief plezier gehad tijdens
het schoolvoetbaltoernooi. We vonden het niet alleen leuk
om mee te doen, fanatiek te spelen, maar ook vonden we
het leuk dat er veel supporters waren in de vorm van
ouders, broertjes/zusjes en andere belangstellenden.
Obs de Lindelaar heeft goed gescoord:
Twee prijzen en de wisselbeker mee
naar huis!!!
Het jongens 1 team werd kampioen en
zij spelen op 18 mei een tussenronde
op
weg
naar
het
Drents
kampioenschap.
De jongens 2 zijn in de middenmoot
geëindigd, altijd goed!
Het meisjes 1 team is in de finale met
penalty schieten derde geworden. Ze moesten penalty
schieten omdat drie teams gelijk waren geëindigd.
Het meisjesteam 2 eindigde ook in de middenmoot, net
zoals het jongensteam 2. Een prima resultaat!
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Natuurlijk is het leuk als je in de prijzen valt en we kijken
allemaal terug op een leuk toernooi!
We wensen het eerste jongensteam op 18 mei een
succesvol, maar vooral sportief vervolg toe!

!!! LENTEFAIR !!!!!
Zie ook bijlage 1.
Lentefair
Donderdag 19 mei 2016 organiseert de Lindelaar van
16.30 tot 19.30 uur een feestelijke Lentefair!
Deze fair wil je niet missen, dus noteer deze datum alvast
op de kalender en vertel het aan opa's, oma's, familie,
vrienden en buren!! Iedereen is van harte welkom!
Tijdens de fair is er op het schoolplein van MFA Groene
Borg van alles te beleven! Er wordt gepimpt, gegrabbeld,
gerend en gespeeld en er is een veiling van prachtige
spullen en ludieke diensten! Ook wordt er van alles
verkocht; door de kinderen zelfgemaakte kunst,
tweedehands kleding en heerlijke warme en koude
versnaperingen. Ten slotte kan iedereen die dat wil
deelnemen aan de Taartenbakwedstrijd Heel de Lindelaar
bakt! Een professionele jury zal de taarten keuren en de
winnende taarten worden tijdens de Lentefair per veiling
verkocht!

Oranjetip

Weet jij waarom deze vlinder zo heet?
Een ander woord voor tip = puntje. Het puntje van de
vleugels is oranje!! Vandaar de naam. Deze vlinder ga je
de komende tijd zien. Vooral langs de bermen van de
wegen en bij pinksterbloemen. De pinksterbloem is
namelijk een waardplant. Dat betekent dat de vlinder deze
plant nodig heeft om de eitjes op af te zetten. De rupsen
eten dan de blaadjes op. Dat doet hij niet zo gauw met
andere planten.
Ze worden hoogstens drie weken oud. Na het afzetten
van de eitjes gaan de vrouwtjes snel dood. Dus let de
komende tijd goed op. De rest van het jaar zie je ze niet
meer.
Meester Yvo

Het doel is om met deze feestelijke Lentefair zoveel
mogelijk geld in te zamelen. Een klein gedeelte van de
opbrengst van deze fair gaat naar de Lindelaar
"Natuurlijk". Dit geld zal de Ouderraad aanwenden voor
natuurlijke en duurzame middelen op en rond de school.
Het overige deel van de opbrengst gaat naar het goede
doel. Dit keer is er gekozen voor
Stichting Hartekind. Jaarlijks worden er
1.500 kinderen in Nederland geboren
met een aangeboren hartafwijking. Er
zijn meer dan 100 verschillende typen
aangeboren hartafwijkingen, van relatief mild tot zeer
ernstig en levensbedreigend. Door veel onderzoek zijn de
overlevingskansen van kinderen met een aangeboren
hartafwijking de laatste jaren enorm verbeterd. Er is
echter nog heel veel meer te ontdekken en
verbeteren. Stichting Hartekind steunt relevant onderzoek
en streeft daarmee naar betere overlevingskansen voor
hartekinderen en het verbeteren van de dagelijkse
kwaliteit van leven. De Lindelaar draagt hierin graag haar
steentje bij!
Sponsorloop
Voorafgaande aan de Lentefair op 19 mei a.s. houden we
een sponsorloop met de groepen 3 t/m 8.
De sponsorloop vindt plaats rond mfa Groene Borg.
Tijd: 12.45 uur-14.00 uur.
De opbrengst is gedeeltelijk voor de Lindelaar en
gedeeltelijk voor de Stichting Hartekind.
De leerlingen krijgen donderdag een begeleidende brief
en een intekenlijst mee zodat ze in de meivakantie tijd
hebben om sponsoren te zoeken.
Deze brief en lijst vindt u ook digitaal, bijlagen 2 en 3,
zodat uw kind dan eventueel een extra intekenlijst kan
uitprinten.
Uiteraard bent u van harte welkom om de leerlingen aan
te moedigen tijdens de sponsorloop!
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MR-Verkiezing: welke enthousiaste ouder neemt
zitting in de MR?
In het vorig Lindeblad heeft de medezeggenschapsraad
een oproep geplaatst voor een enthousiaste, betrokken
ouder die de oudergeleding wil komen versterken.
Op deze oproep hebben 3 ouders gereageerd:
Roy Reinders
Andre Fieten
Sander Vos

Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen begint op 12 en 13 mei.
Indeling:
Donderdag:
Vrijdag:

11.30 tot 12.00
12.00 tot 12.30
9.30 tot 10.00
10.00 tot 10.30
10.30 tot 11.00
11.00 tot 11.30

Omdat er slechts één plaats is, wordt er op 9 mei een
verkiezing gehouden. Per gezin kan iedere ouder dan een
eigen stem uitbrengen.
Deze verkiezing zal plaatsvinden in de centrale hal van de
Lindelaar op:
maandag 9 mei tussen 16.30 en 18.00 uur
Wees van harte welkom!
In bijlage 4 vindt u een nadere uitleg over de
stemprocedure en stellen de kandidaten zich voor.

Bibliotheek op school
Zoals u misschien al gezien of gehoord hebt van uw
kind,beschikt de school sinds vorig jaar over een
Bibliotheek op school. De school werkt hierin samen met
de Bibliotheek. Doel is de kinderen het plezier in lezen
mee te geven. De Bibliotheek zorgt er voor dat de school
beschikt over een goede collectie kinderboeken dat
aansluit bij wat kinderen graag lezen. Deze collectie staat
op een centrale plek in de school waarbij de Bibliotheek
ook gezorgd heeft voor de inrichting.
Maar de Bibliotheek op school is méér dan alleen wat
kasten met boeken. School en bibliotheek zetten zich
samen in voor meer leesplezier en betere prestaties op
school.
Lezen is belangrijk! Met de Bibliotheek op school gaan we
hieraan werken, waarbij leesplezier centraal zal staan.
Want alleen als kinderen plezier hebben in lezen, gaan ze
meer lezen, worden ze beter in taal en kunnen ze beter
leren.
Dat is wat we willen bereiken in de samenwerking met de
Bibliotheek.
Daarom De Bibliotheek op school!

Van de ouderraad

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 !!
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groep 5
groep 6
groep 6/7
groep 7
groep 8a
groep 8b

Ingekomen:

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

Vrachtauto
Harm Zeewuster
Ronnie Eefting

Vrachtauto
Petra Boelhouwer
Michiel Brentjens

De eerste voorrondes zijn geweest. Woensdag 11 mei
vanaf 14:15 tot 16:00 uur is iedereen van groep 3 t/m 8
uit Westerbork van harte welkom om deel te nemen aan
de voorronde in Westerbork. De voorronde wordt
gehouden op het schoolplein van de Brede school. De
finale van het knikkertoernooi wordt gehouden op 25 mei
2016 in Beilen.
Tot 11 mei!

Met kar
Sander Vos
Tijs Tempelmann
René Waning

Zonder kar
Albertho Janssen
Cor Jager
Dianne Enting

Jaarlijkse knikkertoernooi Westerbork.
Het jaarlijkse knikkertoernooi van Midden-Drenthe komt er
weer aan! Gezellig samen met je schoolgenoten
knikkeren en misschien haal je de gemeentelijke finale
wel en mag je strijden tegen kinderen uit de hele
gemeente. Ben jij straks degene die kampioen wordt
tijdens de gemeentelijke finale?

Zonder kar
Peter Visser
Johan Huizing
Wie???

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.

Bijlagen:
bijlage 1: een powerpointpresentie over de Lentefair.
bijlage 2: begeleidende brief sponsorloop
bijlage 3: intekenlijst sponsorloop
bijlage 4: stemprocedure en voorstellen kandidaten MR
Sportweek Midden-Drenthe
Van 16 tot en met 24 april is Midden-Drenthe in beweging.
Tijdens deze Sportweek van Midden-Drenthe vinden er
diverse sport- en beweegactiviteiten plaats.
U bent welkom om mee te doen. Een overzicht van de
activiteiten vindt u in bijlage 5

Feest
van
de
Geest
Ook dit jaar zal het Feest van de Geest weer gevierd gaan
worden in de Voorhof. De landelijke organisatie heeft als
thema gekozen: Vrijheid van Geest.
Dit jaar zullen twee kunstenaars meedoen : Marineke
Leijenhorst ( keramiek en papier maché beelden) en
Manuel Claasen ( schilderijen).
Rondom Pinksteren zal de kerk worden opengesteld om
hun werk te bewonderen en ook in de Pinksterdienst
zullen zij meedoen.
Marineke zal op 13 mei van 10.00u tot en met 12.00u met
de kinderen van groep 8 van de Lindelaar in de kerk
waxinelichtjes in de vorm van vogels gaan maken. Dit
heeft alles met het thema te maken: “zo vrij als een
vogeltje” zijn, maar ook het symbool van de Geest, de
duif, komt daar in terug.
We hopen dat de kinderen zullen genieten!
Namens de Voorhofgemeente,
ds. Joan van Kempen

We wensen dat u kunt:

Welzijnswerk Midden-Drenthe organiseert op 6 mei as.
een activiteit voor jonge mantelzorgers naar FC
Groningen.
Een jonge mantelzorger is een jeugdige tot 20 jaar die
zich zorgen maakt of zorgt voor een langdurig ziek of
beperkt gezin- /familielid.

Hierbij kun je denken aan een gezin-/familielid met
een chronische beperking, psychische problemen, een
verstandelijke beperking, verslaving, etc
Voor de uitnodiging: Zie de bijlage 6.
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