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KERSTEDITIE
Agenda
Datum
21-12
22-12
25-12 tm
5-01-18
10-01

Nieuws vanuit school / Groepen:

Activiteit
Kerstviering
12.00 uur: Leerlingen vrij

Groep 3
De leerlingen van groep 3 hebben op
vrijdagmiddag een hele leuke gymles
gehad.
Sanne, Heidi, Julia, Willem en
Monique van VV Quinto hebben met
de kinderen voorbereidende volleybal
activiteiten geoefend.
De kinderen deden een tipspel met
de bal; de bal mocht in korven
geworden worden en ook een
bowlingspel was een onderdeel. Zeer
geslaagd.

Kerstvakantie
OR-vergadering

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Jaar voorbij
De eerste helft van het schooljaar 2017 – 2018 is al weer
voorbij. Een jaar waarin ook op de Lindelaar het nodige is
gebeurd en nog steeds gebeurt. Zo zijn we onder andere
gestegen in leerlingenaantal waardoor we een twaalfde
groep konden starten op ons eigen terrein (met dank aan
de medezeggenschapsraad), we hebben een prachtige
techniek-, teken- en handvaardigheidslijn opgezet voor
alle leerlingen, onze leerresultaten waren wederom boven
het landelijk gemiddelde en de leerlingenraad heeft een
mooi eindejaarsfeest georganiseerd in juli.

Groep 7
Ook de leerlingen van groep 7 kregen tijdens de gymles
volleybaltraining, verzorgd door VV Quinto

Zo aan het eind van dit kalenderjaar willen we iedereen
bedanken die, op welke manier dan ook, betrokken is
geweest op school. Zonder hulp van ouders zouden er
veel zaken niet gerealiseerd kunnen worden. Ook in het
komend jaar gaan we weer uit van een prettige
samenwerking.
We wensen iedereen een fijne Kerst en een heel
gelukkig en gezond 2018!
We hopen dat juf Esther weer spoedig hersteld is van
haar ziekte.

IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork
Tel:
0593 331998
E-mail: info.delindelaar@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/delindelaar

De Lindelaar is onderdeel van:

Groepen 3 en 3/4
De leerlingen uit de groepen 3 en 3/4
hebben een interessante (en leuke)
poppenvoorstelling
van
de
Verkeersplaneet
bijgewoond.
We
hebben er vast van geleerd.

Kerstvakantie
25 december t/m 7 januari

Van de ouderraad

Vrijdag 22 december
zijn de leerlingen
om 12.00 uur vrij!

Oud papier
Zaterdag 23 december
Henk Blauw
Ronnie Eefting
Jaap Heling
Henri Kleis
Gerwin Poppinga
Ruud Wevers
Zaterdag 27 januari
Mark Brouwer
Jan Gerben Dijk
Kor Koesen
René Kooning
Berry Visscher
René Vrieling
De “spelregels” rondom het ophalen van oud papier zijn:
*We zien u graag uiterlijk om 08.40 uur bij onze school,
tenzij anders aangegeven in het rooster.
*We vertrekken om 08.45 uur met de vrachtwagens
*De koffie met koek wordt tijdens het ophalen verzorgd
*Indien u echt niet kunt komen helpen op de aangegeven
datum, dan dient u zelf vervanging te regelen. U kunt
hiervoor ruilen met iemand die op een andere datum staat
ingedeeld. Lukt het niet, dan graag tijdig contact zoeken.
*De “halers”krijgen ca. een week van te voren een sms ter
herinnering
*De coördinator oud papier is Marian Tolsma, mail:
oudpapierwesterbork@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wij wensen iedereen
*een mooi kerstfeest
*een knallend uiteinde
*een gelukkig nieuwjaar

Ingekomen/bijlagen/link:
* Vakantieactiviteiten Dwingelderveld
* Flyer-jonge-mantelzorgers-wildlands-13-01-2018
* Aanbod-2018-cultureel-centrum-de-muzentuin
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