Nieuwsbrief nr. 3 – 10-10-2017

Agenda
Datum
10-10

11-10
12-10
16-10
17-10
18-10
19-10
23 t/m
27-10
6 t-m
10-11
08-11
09-11
14-11

Activiteit
Gr. 4: Excursie Drents Museum
Gr. 3/4: Informatie avond, 19.30 – 20.30
Gr. 4: Informatie avond, 19.30 – 20.30
Gr. 6a: Techniektoer Woonservice
Gr. 1 t/m 4: Voorstelling
PBS avond Pedagogisch medew. en TSO
Gr. 6a: Excursie Museum de Buitenplaats
Fietscontrole
Gr. 5 en 6: Voorstelling
Gr. 7 en 8: Voorstelling
Gr. 6b: Excursie Museum de Buitenplaats
PBS-avond Pedagogisch medew. en ouders
Gr. 5: Informatie avond

Fietscontrole 16 oktober 2017
Uw kinderen nemen op hun fiets deel aan het verkeer. De
fiets moet voldoen aan een aantal eisen; deze eisen staan
in de wet. Is de fiets van uw kind in orde?
Op maandag 16 oktober worden de fietsen van onze
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gecontroleerd. Deze
controle wordt uitgevoerd door Vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland, afd. Assen.
Om teleurstelling te voorkomen, vindt u een link/bijlage
naar de checklist, zodat u thuis al een en ander kunt
controleren/herstellen.

Herfstvakantie
Contactweek
OR/vergadering
Gr. 3: Natuurdag Orvelte
Jeugdverpleegkundige aanwezig

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Resultaat lege flessen actie Pink Walk & Run
Dank zij de inspanningen van de leerlingen van mfa
Groene Borg zijn er veel lege flessen ingezameld en de
opbrengst is dan ook maar liefst 550 euro!
Een prachtig resultaat.
De cheque is overhandigd aan de organisatie, zie foto
Oproep pleindienst
Het zou erg fijn zijn als we, tijdens de
pauze van de kinderen, over extra
hulp op het plein kunnen beschikken.
De kinderen spelen buiten tussen
12.15 uur en 12.45 uur.
Mocht je het leuk vinden om te
helpen, maar niet elke week
beschikbaar zijn, dan kun je ook eens per twee weken of
eens per maand worden ingepland.
Voor hulp op het plein, inclusief het klaarzetten en weer
opruimen van materialen, bieden we een bijdrage van
€ 4,50 per keer.
Heb je interesse of wil je meer weten? Dan kun je contact
opnemen met Diana Eleveld via az@kitsprimair.nl
Wij hopen op wat uitbreiding!

Trots op onze leerlingen!!
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Kinderboekenweek
Onderdeel van de Kinderboekenweek is/was
een show, georganiseerd door de afdeling
Lifestyle van Kits Primair. Een leuke show en
soms…….een
beetje
eng…..brr…..iets
voelen met je ogen dicht……

Van de ouderraad

Oud papier
Even ter opfrissing de spelregels:
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
*Het jaarrooster is aan alle ingeplande ouders verstuurd,
wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website.
*De contactpersoon oud papier is Marian Smid, mail:
oudpapierwesterbork@gmail.com
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Zaterdag 28 oktober
Mathijs ter Bork
Wim-Jan Bouman
René Dolfing
Richard Meijers
Stef van den Tol
Marcel Zeewuster
Zaterdag 25 november
Anita Eisen
Leo Bosman
Erik-Jan Brunninkreef
Willen Grootjans
Wesley Lammers van Bueren
Jos Nijborg

Meer foto’s van dit gebeuren vindt u op de
website van de school: www.lindelaar.nl. De
foto’s staan in het fotoalbum.
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Ingekomen/bijlagen/link:
Kinderuniversiteit Groningen. Het weekend van 14-15
oktober staat in het teken van wetenschap en techniek.
Onder de noemer 'Zpannend Zernike' is er op deze dagen
van alles te beleven in Groningen. Op zaterdag in de
binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike
Campus. Zelf proefjes doen, er zijn demonstraties, je kunt
praten met echte wetenschappers, ontdekken en naar
boeiende verhalen luisteren. Toegang is overal gratis.
Wellicht kunt u het evenement delen met de ouders en
kinderen van uw school, bijvoorbeeld door het in uw
nieuwbrief te vermelden. Het hele programma is te vinden
op:
http://www.zpannendzernike.nl/
Roefeldag Westerbork 18-10-2017
Op woensdag 18 oktober 2017 gaan we weer roefelen in
Westerbork!
Roefelen is een Belgisch woord voor snuffelen aan het
onbekende. Voor jou betekent het dat je even in de grote
mensen wereld kunt kijken wat zij allemaal doen. Dat wil jij
natuurlijk ook wel! Even proberen hoe je een hamer
vasthoudt bij Bouwbedrijf Katerberg of kijken hoe het gaat
in de keuken bij het Wapen van Westerbork...
Dit kan allemaal als jij je opgeeft voor de Roefeldag!
Zie voor meer informatie de bijlage/link roefeldag
Check je talent op een muziekinstrument 18 oktober
in Westerbork
Gratis probeersessie popband
voor schoolkids
Op woensdagmiddag 18 oktober krijgen kinderen de kans
om hun talent voor muziek te checken. In de bibliotheek
van Westerbork staan zeven (7!) verschillende
muziekinstrumenten klaar voor een gratis probeersessie.
De groep deelnemers gaat onder begeleiding van twee
muziekdocenten en aan de slag met het instuderen van
popsongs als Wake me up van Avicii en The Lazy Song
van Bruno Mars. De kids kiezen uit gitaar, trombone,
keyboard, trompet, basgitaar, (Junior)saxofoon en drums.
De probeersessie wordt gehouden in het kader van een
methodeontwikkelingsproject van de Rijdende Popschool
en Buro Reprise. De sessie start om 17.00 uur en duurt
één
uur.
Deelname
staat
open
voor
kinderen
in
de
basisschoolleeftijd tussen 8 en 12 jaar. Er is beperkt
plaats.
Aanmeldingen voor deze gratis sessie zijn welkom op
www.muziekcarrousel.info

Herfstactiviteiten. In de herfstvakantie zijn er weer
diverse activiteiten in/op/bij het bezoekerscentrum
Dwingelderveld. Meer informatie vindt u in het
programma.

Wij wensen u (alvast)
EEN HELE FIJNE
HERFSTVAKANTIE!
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