Nieuwsbrief nr. 20 – 28-06-2016

Agenda
Datum
28 + 30 juni
6 juli
15 juli

Activiteit
Contactavonden
OR-vergadering
12.00 uur Begin zomervakantie

Vakantierooster
In het vakantierooster, vermeld in het vorige Lindeblad,
zat een kleine, foutieve toevoeging. Hieronder nogmaals
het rooster zonder de toevoeging:
Herfstvakantie

ma. 17-10-2016

vr. 21-10-2016

Kerstvakantie

ma. 26-12-2016

vr. 06-01-2017

Voorjaarsvakantie ma. 20-02-2017

vr. 24-02-2017

Paasvakantie
Meivakantie

Groep 8b Techniekles
In het kader van een techniekles is groep 8b, samen met
meester Yvo, naar het Wolfsbos, locatie Harm Smeenge,
in Hoogeveen geweest. Wat een verborgen talenten zijn
er in groep 8b, want er zijn prachtige schilderijen
gemaakt. Dit belooft wat voor de toekomst…..

vr. 14-04-2017 ma. 17-04-2017
ma. 24-04-2017 Vr. 28-04-2017

Bevrijdingsdag

vr. 05-05-2017

vr. 05-05-2017

Hemelvaart

do. 25-05-2017

vr. 26-05-2017

Pinkstervak.

ma. 05-06-2017 wo. 07-06-2017

Zomervakantie

ma. 24-07-2017

vr. 01-09-2017

Van de leerlingenraad
Er is volgend jaar een nieuwe leerlingenraad. Wij als
leerlingenraad hebben al best wel veel bedacht en
uitgewerkt. Er komen volgend jaar weer nieuwe kinderen
uit groep 5,6,7 en 8. Wij hopen dat de nieuwe
leerlingenraad weer meer dingen bedenken en we hopen
ook dat de kinderen of ouders/verzorgers wat in de
ideeënbus doen, want wij hebben al de afgelopen weken
niets meer in de bus gevonden.
Iedereen kan wat in de
ideeënbus stoppen waar de
kinderen van de leerlingenraad
dan even naar kunnen kijken.

Schoolreis groep 3 naar de Naturij
Dinsdag 14 juni was het dan zover:
de bus stond om half negen klaar om
ons mee te nemen naar Drachten.
Daar aangekomen hebben we eerst
heerlijk gespeeld in de speeltuin
buiten.
Maar er was nog meer te ontdekken,
dus op naar de binnenspeeltuin om
nog meer te klimmen en te klauteren.
Na het binnenspelen gingen we een
rondje in de huifkar door het park.

Voor het eten nog even
door het Vivarium, waar
we een aantal exotische
dieren hebben gezien
zoals slangen,
hagedissen en een
vogelspin!

Groetjes Leerlingenraad
Herdenking juf Fina
Op 11 juli (op haar sterfdag) om 13.00 uur herdenken we
met de hele school juf Fina.
De plechtigheid vindt plaats bij de herinneringsboom en
het bankje op het schoolplein.
Belangstellenden zijn uiteraard welkom.

De patatjes kunnen we nog lekker droog buiten opeten,
maar dan vallen er toch steeds meer druppels uit de lucht.
We gaan nog even in de binnenspeeltuin spelen.
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Van de ouderraad

Maar we willen ook nog wel heel
graag in de autootjes, dus
trotseren we de regen en crossen
flink rond in de verkeerstuin.
Moe en nat, maar zeker voldaan
gaan we aan het einde van de
middag weer terug naar school!

Schoolfotograaf
U ontvangt, als het goed is, woensdag de brief van de
schoolfotograaf met de inlogcode voor de schoolfoto’s. U
krijgt deze brief via uw kind, maar soms blijft zo’n brief wel
eens in de tas zitten………..U kunt dan thuis rustig de
foto’s bekijken en bestellen. Wij wijzen u er op dat u, als u
binnen 10 dagen na uitreiking van de brief met code,
foto’s bestelt, de groepsfoto gratis is.
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 bij wijze van experiment een paar
keer alleen op de website. U kunt de bijlage openen door
op de link in deze nieuwsbrief te klikken.
Ouderpeiling
Dinsdag 21 juni hebt u opnieuw een mailing ontvangen
met een link naar de ouderpeiling. Hebt u deze mail
gezien en al meegedaan of zit het wellicht in uw
spambox?
We sturen u deze herinnering, want u kunt deze peiling
namelijk
invullen
t/m
30
juni
2016.
Wij wijzen u nogmaals op het belang van deze peiling en
we stellen het erg op prijs als u uw medewerking hieraan
geeft.

Oud papier
Ten eerste:
Namens de Ouderraad, de teamleden en de kinderen van
onze school danken we alle ouders die in het schooljaar
2015-2016 geholpen hebben bij het halen van het oud
papier. Dankzij deze gezamenlijke inspanning is het
mogelijk om de leerlingen, de school, financieel te
ondersteunen bij allerlei activiteiten. HARTELIJK DANK!

Ten tweede:
Op 9 juni hebben alle ouders/verzorgers van de leerlingen
(met uitzondering van de groepen 8) een mail ontvangen
over het oud papier halen in het komend schooljaar. Bij
deze mail zat ook een aanmeldbrief die u als
ouders/verzorgers kunt invullen als u bereid bent om te
helpen. Hoe meer ouders zich opgeven, hoe minder
beurten er zijn waarin u wordt ingeroosterd! U helpt dus
met een paar uurtjes werk alle partijen: u zelf, andere
ouders, de school en de leerlingen.
Wij voegen nogmaals dit aanmeldformulier toe (zie
bijlage 2) met het verzoek om deze uiterlijk 5 julii weer
retour te zenden (or.delindelaar@obomd.nl).
DANK!
Vragen: coördinator oud papier: Sandra Nijlunsing –
06 41046766
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Ingekomen:
Van de bibliotheek Westerbork:
*Workshop vriendschapsbandjes maken in de vakantie
op:
27 juli, 3 augustus, 10 augustus en 17 augustus van 14.00
tot 17.00 uur op woensdagmiddag.
Katoen is gratis en in allerlei kleurtjes aanwezig.
*Het Kind/Oudercafé heeft een boekstartuurtje in de
Bibliotheek op:
woensdagochtend 7 september, 5 oktober, 2
november en 7 december van 9.30 uur tot 10.30 uur.
We lezen een boek voor, zingen een liedje, doen een
kringspelletje of knutselen iets.

Van de fietsvierdaagse:
De Drentse Fiets4Daagse -startplaats Westerbork viert dit
jaar haar eerste lustrum! Reden voor een feestje, vinden
wij.
Daarom willen wij via deze weg kinderen van de
basisschool met hun ouders (grootouders) uitnodigen om
dit met ons te vieren. Maar niet alleen daarom. De
Drentse Fiets4Daagse heeft een speciale route gericht op
kinderen. De 4Kidsroute!
Een gezond en actief onderdeel, waarbij avontuurlijk,
natuurlijk en sportief centraal staat. Bedoeld om de
jongeren in beweging te brengen en te laten ervaren dat
fietsen leuk is. Kinderen kunnen meedoen aan alle
activiteiten en bezichtigingen die er onderweg
georganiseerd zijn. Het zijn korte routes van ca. 30 km per
dag, waarbij je regelmatig stopt voor leuke activiteiten.
Een ware beleving, waar nog lang over nagepraat zal
worden.
Wanneer de kinderen mee doen en zich inschrijven
maken zij kans op fantastische prijzen! Voor meer
informatie zie de flyer.
De Drentse Fiets4Daagse 4Kids wordt gehouden van 19
t/m 22 juli 2016.
1 dag of meerdere dagen meefietsen behoort ook tot de
mogelijkheden.
In bijlage 1a en 1b een flyer en het programma van dit
sportieve evenement.

opgenomen bij RTV Drenthe. Op het songfestival kunnen
kinderen in groepsverband meedoen: als duo, trio, kwartet
of groter koor tot maximaal 20 kinderen.
Dit songfestival wordt op TV Drenthe uitgezonden op vier
zaterdagavonden in december 2016.
Binnen het kinderliedjesproject ‘Het Jaor Deur’ werden dit
jaar twintig nieuwe Drentse kinderliedjes gemaakt die door
iedereen bij allerlei speciale momenten van het jaar
gezongen kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan: Kerst,
Sinterklaas, Pasen, vakantie, feest, verjaardag en
schoolreis). Deze liedjes vormen de rode draad tijdens het
unieke kindersongfestival op tv.
Het is de bedoeling dat uit elke Drentse gemeente één
groep (van duo tot 20 kinderen) deelneemt aan het
festival. Bij meer aanmeldingen worden voorrondes
gehouden in de vorm van ingezonden opnames. De
liedjes uit het project worden verdeeld over de
deelnemers. Groepen van twee tot twintig kinderen
kunnen zich aanmelden via info@huusvandetaol.nl of
kinderliedjes@martijje.nl
De projectgroep 'Het Jaor Deur’ (met Drentse
kinderliedties)' bestaat uit zangeres Martijje, Jan Germs
(Huus van de Taol), Jan Kruimink (Stenden Hogeschool
Pabo Emmen) en Marinus Scholten (MS Muziekeducatie)
en projectpartner RTV Drenthe.
Meer informatie over het project kun je vinden via
‘veelgestelde vragen’ in de bijlage 3, via de website
www.hetjaordeur.nl of via kinderliedjes@martijje.nl of
info@huusvandetaol.nl
Van de Prinses Margrietmanege
De Prinses Margrietmanege bestaat 40 jaar en op 2 juli
aanstaande is er een open dag.
Zie bijlage 4.

Bijlagen:
1a: F4D flyer 2016
1b: F4D4kids activiteiten Westerbork
e
2: Oud papier 2016-2017 aanmeld – 2 oproep
3: Kindersongfestival veelgestelde vragen
4. Open dag Prinses Margrietmanege

Van Huus van de Taol:
Geef je op voor kindersongfestival ‘Het Jaor Deur’
(‘Met Drentse Kinderliedties’)
Hou je van zingen? Lijkt het je leuk om op televisie te
komen? Vind je het leuk om in het Drents te zingen?
Grijp je kans en geef je op voor kindersongfestival
‘Het Jaor Deur’ !
‘Het Jaor Deur’ (Met Drentse Kinderliedties) nodigt alle
Drentse basisschoolkinderen uit om zich op te geven voor
het songfestival dat op zaterdag 12 november zal worden
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