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Agenda
Datum
13-02
14-02
23-02
23-02 tm
02-03-2018
24-02
07-03
16-03
19 t/m
23-03
29-03
30-03
02-04-2018

Nieuws vanuit school / Groepen:
Activiteit
GMR-vergadering
Onderwijsactie – Leerlingen vrij!!
Leerlingen om 12.00 uur vrij!!

Periodeafsluiting
Op vrijdag 2 februari werd door de groepen 1-2A,3, 5 en
7-8
de
periodeafsluiting
gehouden.
Ook deze keer in het bijzijn van vaders, moeders, opa’s,
oma’s,
buren
en
vele
anderen.
De kinderen uit de groepen hebben het super gedaan!
Het thema van deze periodeafsluiting was boeken. Het
waren namelijk de nationale voorleesdagen. Het was een
geweldige morgen! Om 12.00 uur werden de kinderen
verrast met lekkere pannenkoeken. Bakkers bedankt
hiervoor.
De volgende periodeafsluiting staat gepland op vrijdag 6
april 2018. De kinderen uit de volgende groepen treden
dan op: 1-2B, 3-4 en 6a en 7

Voorjaarsvakantie
Oud papier
OR-vergadering
Rapport mee
Contactweek
Paasactiviteiten
Goede vrijdag – leerlingen vrij
e
2 paasdag – leerlingen vrij

Nieuws vanuit school / Algemeen:

In het fotoalbum vindt u nog meer foto’s van deze
geslaagde afsluiting.

Ziekmeldingen
Bij voorkeur ontvangen wij de ziekmeldingen via het
mailadres csa@kitsprimair.nl. Graag de naam, groep en
school van uw kind vermelden. Wij verzoeken u om geen
ziekmeldingen naar het mailadres van de school zelf te
sturen, aangezien deze mail niet altijd dagelijks wordt
gelezen.
Het is uiteraard ook mogelijk om uw kind telefonisch ziek
te melden. U belt naar school, u krijgt contact met de
centrale schooladministratie in Beilen en u kunt daar uw
melding doen.
Bedankt voor uw medewerking!

Meenemen van speelgoed
Af en toe komt het voor dat kinderen spontaan speelgoed
of
andere
spullen
meenemen
naar
school.
Het is natuurlijk heel leuk om iets te laten zien wat je net
hebt gekregen of om iets mee te nemen wat “in” is. Het
kan gebeuren dat er schade aan de spullen ontstaat, op
wat voor manier dan ook.. Kits Primair draagt echter geen
verantwoordelijkheid voor eigendommen van anderen.
Het
is
daarom
van
belang
dat
kinderen hun “kostbaarheden” thuis laten, want het is
soms erg sneu als er toch iets stuk gaat.
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Groep 5
Groep 5 heeft geleerd wat reclametaal is.
Ze mochten een eigen folder ontwerpen.
Aandachtspunten waren onder andere
het
product,
soort
winkel,
welke aanbieding, korting en garantie.
En niet vergeten: overdrijven en een
beetje opscheppen. Anders komen de
klanten
niet
in
de
winkel.
Wat een prachtige folders!

IKC de Lindelaar / fietsschool Drenthe 2015/2016
Op dinsdag 30 januari 2018 heeft Drenthe in het kader
van het UCI Bike Region Label aan vertegenwoordigers
van de UCI en NOC*NSF laten zien wat het allemaal te
bieden heeft op fietsgebied. De vertegenwoordigers
werden in een bustour meegenomen langs drie
showcaseprojecten uit het Bike Region Label. Bij obs de
Lindelaar in Westerbork (fietsschool van Drenthe 20152016) gaven leerlingen een presentatie voor 60 personen
en vertelden hoe zij veilig op fiets naar school gaan. Ilse
gaf een leuke presentatie, Joris had een leuke film
gemaakt en Luuk G zorgde voor de techniek. Zij hebben
onze school goed vertegenwoordigd.

Van de ouderraad
Groepen 5 t/m 8 – SPORTDAG Westerbork 2018
De sportdag voor groep 5 t/m 8 vindt dit jaar weer plaats
op Sportpark de Perkenslag op vrijdag 8 juni 2018 met
als uitwijkdatum 15 juni 2018.
Beste (groot)ouders, noteert u deze data alvast in uw
kalender en kom kijken of nog beter: HELP ons met het
begeleiden van de leerlingen bij de sportieve onderdelen.
Uw hulp wordt bijzonder gewaardeerd.
Groep 7 - Rijdende popschool
De leerlingen van groep 7a krijgen vanaf dinsdag 13
februari weer les van de Rijdende popschool.
De leerlingen zijn verdeeld in 2 groepen.
Zij oefenen 4 weken lang met instrumenten en zang om
een echte popband te worden.
De vierde en laatste les, op dinsdag 13 maart a.s. zal
eindigen met een voorstelling voor de ouders.
Daarover krijgen de desbetreffende ouders t.z.t. bericht.

Oud papier
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.
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Zaterdag 31 maart
Harry ten Berge
HenkJan Brink
Alexander Dokter
Dennis ter Heide
Jeroen Lubbinge
Jan Venekamp
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Nieuws vanuit school / Kinderopvang:

Ingekomen/bijlagen/link:

Ook bij het kinderdagverblijf werd er aandacht besteed
aan de voorleesdagen! Er werd extra voorgelezen deze
week en donderdag mocht iedereen in de pyjama komen.
Daar
hebben
we
samen
ontbeten.
Meester Dolf kwam daarna voorlezen, 'ssst de tijger
slaapt!' Na het voorlezen hebben we het boek
nagespeeld: wij zijn ook over de tijger gesprongen!

Playbackshow
Op vrijdag 9 maart is er weer een playbackshow voor de
kinderen van de basisschool. Wil je meedoen?
Zie link playbackshow

link Vakantieactiviteiten Voorjaarsvakantie
Dwingelderveld
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