Nieuwsbrief nr. 5 – 21-11-2017

Agenda
Datum
01-12
01-12
05-12
06-12
07-12
21-12
22-12

Activiteit
Gr. 7/8 Wetenschap en Techniek / Wolfsbos
Gr. 8 Koken en bakken / Wolfsbos
Sinterklaasviering
OR-vergadering
Schoolarts aanwezig
Kerstviering
12.00 uur: Start kerstvakantie
(laatste dag kerstvakantie: 05-01-2018)

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Pleinwachten
Tot mijn verbazing hoor ik (directeur) regelmatig dat onze
vrijwilligers, die tussen de middag pleinwacht lopen,
aangesproken of geappt worden door ouders over
eventuele conflicten die hebben plaatsgevonden in de
middagpauze.
U kunt zich voorstellen dat het plezier voor deze
vrijwilligers er op deze manier snel af is.
Wanneer u vragen heeft over iets wat zich heeft
afgespeeld in de pauze, dan is de leerkracht de eerste
persoon die u dient aan te spreken.
De leerkracht kan vervolgens samen met de pleinwacht
en met de klas uitzoeken wat er is gebeurd.
LATEN WE ZUINIG ZIJN OP ONZE VRIJWILLIGERS,
WANT WE ZIJN BLIJ DAT ZE ER ZIJN!

Drents Veiligheids Label (DVL)
Drie jaar geleden zijn we door de provincie beoordeeld op
de verkeersveiligheid in en om de school.
We moesten voldoen aan een twintigtal punten om in
aanmerking te komen voor het Drents Veiligheids Label
(DVL).
Dit label is 3 jaar geldig en dat betekende dat we
afgelopen week weer een inspectrice van de provincie op
bezoek kregen om te zien of we nog steeds aan de
voorwaarden voldoen om in aanmerking te blijven komen
voor het DVL.

Wederom werden we op een twintigtal punten getoetst
waarbij we maximaal 40 punten konden behalen.
Met vlag en wimpel zijn we geslaagd, we hebben de
maximale score van 40 punten behaald en dat betekent
dat we ook de komende 3 jaren weer met trots het bordje
op de gevel mogen uitdragen.
Het feit dat we het DVL hebben, levert ons veel voordelen
op. Zo krijgen we onder andere gratis allerlei
verkeersprojecten binnen de school, we kunnen
vrijwilligers
van
Veilig
Verkeer
Nederland
benaderen voor de fietscontrole en we
mogen ook voorstellingen bekijken die
over verkeer gaan.
Al met al levert dat voor onze
leerlingen
veel
op
en
onze
verkeersouder levert daar een grote
bijdrage aan.
Digitale
Enquête
Hanze
Hogeschool
JOGG
In 2014 is de hele provincie Drenthe begonnen met de
Jongeren Op Gezond Gewicht-aanpak (JOGG). Dit is een
aanpak die zich richt op gezonde leefstijl van jongeren
van nul tot negentien jaar, waarvan gezonde voeding en
voldoende beweging onderdelen zijn. Nu, drie jaar later,
wil de provincie weten hoe het staat met de leefstijl onder
jongeren en is de opdracht gegeven dit in kaart te
brengen middels een digitale vragenlijst. Het zou fijn zijn
als u hier aan mee wilt werken, het zijn 25 vragen en duurt
ongeveer 10 minuten. Voor meer informatie verwijzen wij
u naar de brief Voeding en Beweging
Facebookpagina
Sinds afgelopen week heeft IKC de Lindelaar een eigen
Facebookpagina! Op deze pagina zal nieuws worden
gedeeld wat zich afspeelt in en rondom de klas. Mocht u
hebben aangegeven dat uw kind niet op de foto mag, dan
zal uw kind ook niet met foto op Facebook worden
geplaatst.
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Nieuws vanuit school / Groepen:
Natuurdag groep 3 Orvelte
Op donderdag 9 november gingen de groepen 3 naar de
Natuurdag in Orvelte.
Rond
9.00
uur
werden
we
opgehaald door een
trekker
met
een
huifkar erachter. Wat
een belevenis was
dit.
Al hobbelend kwamen we aan in Orvelte bij het IVN
(Veldstudiecentrum de Veldhoeve) waar we werden
ontvangen met wat te drinken en wat lekkers.
De dag werd daar geopend en vervolgens hebben we
geluisterd naar een echte verhalenverteller die ons heeft
verteld over het ontstaan van de Dekzandrug Orvelte. IJs,
wind en mensen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling
van deze markante zandrug.
In het veld zijn we daarna proefjes met zand gaan doen.
De kinderen mochten o.a. hun naam schrijven met lijm,
waar ze vervolgens wat zand overheen gestrooid hebben.
Wat een mooi resultaat gaf dat. Ook gingen de kinderen
een bodemonderzoek uitvoeren. Per tweetal werd de boor
de grond ingedraaid en hebben we het stukje bodem
geanalyseerd.
De onthulling van
de Dekzandrug tot Aardkundig
Monument werd met hulp van onze leerlingen Lieke
Dolfing en Lars Bijl gedaan en daarna was er voor
iedereen een uitgebreid lunchpakket!
Met de boswachters hebben we nog een stuk gewandeld,
uitgebreid de kudde schapen bewonderd en een hagedis
een veilig plekje gegeven voor zijn winterslaap.
Tenslotte was het tijd om weer naar school te gaan. We
kijken terug op een fantastische dag met prachtig weer.
Iedereen die ervoor gezorgd heeft dat deze dag zo’n groot
succes heeft kunnen zijn willen wij dan ook heel hartelijk
bedanken!
Meer foto’s vindt u in het fotoalbum op onze website:
http://delindelaar.nl/fotoalbum-2/

Voorleeskampioenschappen
Inmiddels al bijna een traditie: de voorleeswedstrijd
binnen de school. De deelnemers dit jaar waren: Brechtje,
Bo, Lindy en Nienke. Het publiek heeft ademloos
geluisterd, de jury luisterde uiteraard met een kritisch oor.

Het resultaat na een spannende wedstrijd: Brechtje mag
zich een jaar lang voorleeskampioen van IKC de Lindelaar
noemen en zij gaat onze school vertegenwoordigen in de
volgende ronde.

Gefeliciteerd Brechtje, veel succes bij het vervolg en
uiteraard heel veel dank aan de andere meiden voor het
luisterplezier! !

IKCde 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:

Groep 1c
De eerste speelkilometers zijn gemaakt in de nieuwe
groep 1c!

Van de ouderraad

Financieel
De vrijwillige ouderbijdrage is nog niet door alle ouders
betaald.
Hebt u nog geen bijdrage geleverd wilt u dit dan z.s.m.
doen, dit kan door € 20,00 per kind over te maken op
rekening:
NL95 RABO 0146961978 t.n.v. De ouderraad o.v.v. naam
en groep kind.
!! Zonder uw bijdrage staat de Ouderraad met lege handen !!

Oud papier
Zaterdag 25 november
Anita Eisen
Leo Bosman
Erik-Jan Brunninkreef
Willen Grootjans
Wesley Lammers van Bueren
Jos Nijborg

Sinterklaas hulp diploma - Lifestyle
Ook via het Lindeblad nog even het programma
“Sinterklaas hulpdiploma”:
Tijd
08.45-09.30
09.35-10.20
7/8 *
10.25-11.10
11.15-12.00
12.05-12.50
12.55-13.40

24-11
gr. 1c (3jr KDV)
gr. 1a/2a (3 jr KDV)

1-12
gr. 8 *
gr/

gr. 1b/2b
gr. 3
gr. 3/4
gr. 4

gr. 6b
gr. 6a
gr. 5
gr. 7

* mid. Wolfsbos
Ouders, opa’s en oma’s zijn van harte
welkom om te komen kijken of om een
helpende hand te bieden.

Zaterdag 23 december
Henk Blauw
Ronnie Eefting
Jaap Heling
Henri Kleis
Gerwin Poppinga
Ruud Wevers
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.
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Nieuws vanuit kinderopvang:

Ingekomen/bijlagen/link:

Uk en Puk
We maken binnen alle IKC ’s gebruik van de methode ‘Uk
en Puk’. Deze methode is ontwikkeld voor groepen van
dezelfde leeftijd èn voor groepen waarin kinderen van
verschillende leeftijden zitten. De activiteiten zijn voor
kinderen van drie leeftijdsgroepen:
baby’s: 0 - 1½ jaar,
dreumesen: 1½ - 2½ jaar,
peuters: 2½ - 4 jaar.
Er zijn voor deze leeftijdsgroepen verschillende
ontwikkelingsdoelen op het gebied van spraak- en
taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling,
motorische en zintuiglijke ontwikkeling en ontluikende
rekenvaardigheid gesteld.
De opbouw voor kinderen van verschillende leeftijden zie
je ook terug in de organisatie. Elk thema duurt 4-6 weken
en bevat 12 speelse activiteiten. Deze activiteiten duren
ongeveer 20 minuten en worden regelmatig herhaald. Dit
is omdat de jongere kinderen veel behoefte hebben aan
herhaling en herkenning; u heeft vast thuis wel eens tot in
den treure hetzelfde boekje voorgelezen of spelletje
gedaan, waar uw kind nog steeds veel plezier in had.
Er zijn activiteiten die met de gehele groep gedaan
worden. Er zijn ook activiteiten die met een deel van de
groep, of juist individueel gedaan worden. Daarbij wordt er
steeds gedifferentieerd naar leeftijd en ontwikkeling van
de kinderen. Door de activiteiten op verschillende
momenten aan te bieden en te herhalen, heeft iedereen
de mogelijkheid om te profiteren van het aanbod.

Bij Sasja Coaching
Bij Sasja Coaching is een praktijk voor coaching,
leerondersteuning en ontspanningslessen voor kinderen,
jongeren en ouders. Deze praktijk is gevestigd aan de
Noesten 66 in Westerbork.
Op 28 november staat er een informatie-avond over
Beelddenken gepland. Tijdens deze avond krijgt u
antwoord op vragen zoals: wat is beelddenken, hoe
herken ik een beelddenker, wat zijn typische kenmerken,
welke problemen kunnen zich voordoen op school en wat
heeft een kind hierin nodig. Bij Sasja Coaching biedt naast
coaching ook leerondersteuning en huiswerkbegeleiding
en heeft als specialisatie Beelddenken. De avond is vrij
toegankelijk, inloop om 19:30. Start: 20:00 uur.
Aanmelden
is
gewenst
en
kan
via
info@bijsasjacoaching.nl of op 06-24829633.
Daarnaast worden er op korte termijn groepstrainingen
voor Begrijpend Lezen en Taal + Spelling georganiseerd
voor kinderen in de groepen 6 t/m 8. Informeer naar de
mogelijkheden
of
houd
de
website
www.bijsasjacoaching.nl in de gaten.
Op 30 november is er een informatie-avond over Relax
Kids ontspanningslessen. Inloop om 19:30. Aanvang
20:00 uur. Op dinsdag 12 december start een lessenreeks
voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar met als
thema Monsteravonturen. Meer informatie en het totale
aanbod vindt u in de bijlage bij Sasja coaching.
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