Nieuwsbrief nr. 17 – 10-05-2016

Agenda
Datum
11 mei
16 mei
19 mei
23 t/m 27 mei
30 mei
1 juni
14 juni
14 juni
21 juni
28 + 30 juni
6 juli
15 juli

Activiteit
OR-vergadering
e
2 Pinksterdag – kinderen vrij!!
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
Contactavonden
OR-vergadering
12.00 uur Begin zomervakantie

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

Koningsspelen
Vrijdag 22 april hebben we op de Lindelaar de
Koningsspelen gevierd!
Na een gezellig ontbijt
begonnen we met het
actieve programma: de
spelletjes!
De leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 waren
onderverdeeld in
gemixte groepen met
groep 8 leerlingen als
groepsleiders.
De leerlingen van de
groepen 1 en 2 deden,
met ouderhulp, hun spelletjes op een ander gedeelte van
het plein. We danken iedereen voor de hulp.
Het was een leuke, geslaagde dag!

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).

Vrije middag voor zomervakantie.
Op vrijdag 15 juli, dit is de vrijdag voor de
zomervakantie, zijn de leerlingen om 12.00 uur
vrij. Houdt u hier alvast rekening mee.

Uitslag MR verkiezingen:
Op maandag 9 mei hebben de verkiezingen voor een
nieuw
lid
van
de
Medezeggenschapsraad
plaatsgevonden. Een meerderheid heeft gekozen voor
Sander Vos. Namens de MR willen we Sander van harte
feliciteren en welkom heten in de MR. Bovendien willen
we alle ouders die de moeite hebben genomen om te
komen stemmen heel hartelijk danken..
Groet, de MR Lindelaar
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!!!

LENTEFAIR

!!!!!

Reminder
Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen begint op 12 en 13 mei.

Lentefair
Zoals reeds eerder gepubliceerd organiseert de Lindelaar
op donderdag 19 mei 2016 van 16.30 tot 19.30 uur een
feestelijke Lentefair! Heeft u de datum genoteerd?
Iedereen is van harte welkom!

Indeling:
Donderdag:
Vrijdag:

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!
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 hebben donderdag voor de meivakantie een
begeleidende brief en een intekenlijst meegekregen zodat
ze sponsoren konden zoeken.
Uiteraard bent u van harte welkom om de leerlingen aan
te moedigen tijdens de sponsorloop!
We hopen op goed weer, een sportieve sponsorloop en
een goed bezochte fair.

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

Denkt u er aan uw kinderen zwemkleding en handdoek
mee te geven?

Bent u de persoon waarnaar wij op zoek zijn?
Bent u structureel één of meer dagen in de week tussen
de middag beschikbaar? En vindt u het leuk om, tegen
een kleine vergoeding, tijdens de middagpauze toezicht te
houden op het plein? Dan zijn wij op zoek naar u!
In het schooljaar 2016-2017 willen we tijdens de
middagpauze gaan werken met vaste vrijwilligers. Uw
taak is om tijdens het buitenspelen toezicht te houden op
het plein. Ook is het de bedoeling dat u vooraf de
spelmaterialen klaarzet en na afloop weer opruimt. U
ontvangt voor een pauze van een half uur, een
vergoeding van € 4,50 per keer.
De kinderen van onze school gaan van 12.15 tot 12.45
uur naar buiten. Het streven is dat er naast de vrijwilligers
regelmatig een pedagogisch medewerkster op het plein
aanwezig is.
Bent u niet structureel inzetbaar, maar bent u in geval van
nood wel bereid om toezicht te houden? U kunt zich ook
opgeven voor de reservelijst.
Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie? Neem
dan contact op met Diana Eleveld, facilitair coördinator
van Kits Primair. U kunt haar bereiken via het
telefoonnummer 0593 535 100 of per mail via
facilitair@obomd.nl
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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
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Van de ouderraad

Ingekomen:

Financieel

Midden-Drenthe – Jeugd Loop
Op ZATERDAG 21 MEI 2016 vindt de Midden Drenthe
loop plaats. Start en Finish bij Kort
Landbouwmechanisatie , Oranjekanaal NZ. 26, 9433
TH, Zwiggelte

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

Net als voorgaande jaren organiseren we (Loopgroep
Westerbork)a ls voorbereiding voor de Jeugdloop tijdens
de Midden Drenthe loop een Loop Clinic op woensdag 11
en 18 mei voor de basis school jeugd, dit om ze goed
voorbereid aan de start te laten komen .En natuurlijk om
ze warm te maken voor dit voor de jeugd kosteloze
evenement. Zie bijlage.

!! Zonder uw bijdrage staat de Ouderraad
met lege handen !!

Oud papier 28 mei 2016
Het rooster voor het oud papier
halen op 28 mei staat nog niet
helemaal vast. Zodra dit bekend
is, wordt u op de hoogte gesteld.
Contact over het oud papier via de coördinator:
Sandra Nijlunsing – 06 41046766
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