Nieuwsbrief nr. 8 – 16-01-2018

Agenda
Datum
22-01
23-01
24-01
25-01
07-02
23-02
23-02 tm
02-03-2018

Activiteit
Voorlichting brandweer Kleuters +
groepen 3 en 3/ 4
Voorlichting brandweer groepen 4, 5, 6,7
Excursie Drents Archief kleuters
Excursie Drents Archief kleuters
Voorlichting brandweer groepen 7/8 en 8
Excursie Drents Archief kleuters
OR-vergadering
Leerlingen om 12.00 uur vrij!!
Voorjaarsvakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen:
De beste wensen!
Mag het nog? Aangezien dit het eerste Lindeblad van
2018 is, doen we het gewoon: Team, MR, OR en andere
betrokkenen bij IKC de Lindelaar geven iedereen de beste
wensen voor het nieuwe jaar 2018 met:

En: kent u in uw omgeving mensen waarvan u denkt dat
ze hun kind ook bij ons op school willen plaatsen, wilt u
dan vragen of ze een afspraak willen maken? Onze
directeur, Dolf Dekker, leidt de ouders van eventuele
nieuwe leerlingen graag rond en verstrekt alle gewenste
gegevens, zodat er een goede beslissing kan worden
genomen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Nieuws vanuit school / Groepen:
Talencircuit groep 3
De leerlingen van groep 3
hebben deelgenomen aan een
talencircuit.
De opdrachten waren:
*maak een boekenlegger
*een proefje met batterijen
*spannend stapelen
*maak een standaard van
ijzerdraad
*doe een gezelschapsspelletje

Juf Esther
Met juf Esther gaat het de goede kant op. Ze is al weer
ruim een week thuis en ze moet nu weer gaan
aansterken. Voor de voorjaarsvakantie verwachten we
haar nog niet terug.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Op dit moment starten er weer veel 4-jarigen bij ons in de
kleutergroepen. We zijn hier natuurlijk erg blij mee.
Graag willen we dan ook een goede planning maken voor
wat betreft de groepsgroottes voor de rest van dit
schooljaar, maar ook voor de eerste helft van het
schooljaar 2018/2019.
Aan de ouders van (nog niet ingeschreven) kleuters die in
het jaar 2018 bij ons gaan starten (in ieder geval tot
1 januari 2019), willen we dan ook graag het volgende
vragen: als u al een kind op school hebt, wilt u alstublieft
zo spoedig mogelijk even een inschrijfformulier komen
halen en uw kleuter inschrijven?
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Informatie over de trainingen
De trainers van de groepen die door het CJG worden
gegeven zijn gecertificeerde groepstrainers.
Alle trainingen worden gegeven bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin, Nassaukade 4 in Beilen.
Voor de trainingen geldt een eigen bijdrage voor
Power Kidzzz van 50 euro.
Bij financiële problemen is het altijd mogelijk om te
overleggen over de hoogte van de eigen bijdrage.
De trainingen vinden doorgang bij voldoende
deelname.
Deelname aan de cursussen is mogelijk na een
intakegesprek met de trainers. Voor meer informatie
en aanmelding kunt u contact opnemen met de
FrontOffice CJG: tel: 0593 -52 22 62 (10.30 – 12.30
uur).

Van de ouderraad

Oud papier
Zaterdag 27 januari
Mark Brouwer
Jan Gerben Dijk
Kor Koesen
René Kooning
Berry Visscher
René Vrieling
Zaterdag 24 februari
Joyce Hoving
Martijn Heijting
W. Maat
Willem Postumus
Klaas Tielken
Johan Wolters
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.

E-mail: maatschappelijkwerk@welzijnswerkmd.nl of
info@cjgmiddendrenthe.nl
Website: www.cjgmiddendrenthe.nl

Bijage/link:
Flyer Kickdienst in de Voorhof 28-01-2018

Ingekomen/bijlagen/link:
Centrum Jeugd en Gezin:
24 januari 2018 start Power Kidzzz training
Power Kidzzz is een sociale vaardigheidstraining
voor basisschoolkinderen uit groep 7 en 8.
In de training worden, door middel van spel en
praten, allerlei sociale vaardigheden en
weerbaarheid geoefend. Hierbij wordt er ook
gekeken naar de individuele behoefte van de
deelnemer.
De Power Kidzzz training bestaat uit 8
bijeenkomsten en het vindt plaats op
woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur. De eerste
bijeenkomst is woensdag 24 januari 2018. U kunt uw
kind zelf aanmelden.
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