Nieuwsbrief nr. 11 – 13-03-2018

Agenda
Datum
16-03
19 t/m
23-03
20 en 22-03
29-03
30-03
31-03
02-04
04-04
17 en 18-04
27-04
30-04 t/m
11-05

Activiteit
Rapport mee
Contactweek
School!Week - IKC de Lindelaar opent
de deuren van 08.30 – 11.00 uur.
Paasactiviteiten
Goede vrijdag – leerlingen vrij
Oud papier
e
2 paasdag – leerlingen vrij
OR-vergadering
Eindtoets IEP
Koningsdag – leerlingen vrij
Meivakantie (incl. Hemelvaart)

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Integrale kindcentra van Kits Primair openen hun
deuren
Binnenkort kunnen belangstellenden een kijkje nemen in
het hedendaagse basisonderwijs en de kinderopvang van
Kits Primair. In de week van 19 t/m 23 maart organiseren
alle integrale kindcentra van de stichting een open dag.
Het gaat om de locaties in Beilen, Hijken, Hooghalen,
Hoogersmilde,
Smilde,
Bovensmilde,
Westerbork,
Balinge, Nieuw-Balinge en Wijster. Bezoekers kunnen die
dag lessen bijwonen in het basisonderwijs en sfeer
proeven bij de kinderdagopvang en peuteropvang.

Schoolreizen
De schoolreisbestemmingen zijn bekend en de hieraan
verbonden
kosten
ook.
Dank
zij
de
vele
vrijwilligers/ouders die helpen bij het oud papier halen kan
de Ouderraad een flinke bijdrage doen in de
schoolreiskosten, waardoor u minder hoeft te betalen.
Een woord van dank voor de “halers oud papier” en
de Ouderraad is dan ook zeer zeker op zijn plaats!
Een overzicht van de bestemmingen èn uw bijdrage vindt
u hieronder.
U kunt het bedrag, het liefst op korte termijn, overmaken
naar rekeningnummer: NL95RABO 0146961978
t.n.v. : ‘Ouderraad OBS De Lindelaar’
o.v.v. : Schoolreis 2018 en de naam/namen en
groep/groepen van uw kind(eren).
Groepen 1 en 2 – Bestemming: Drentse koe
Uw bijdrage/te betalen per kind: 5,00
Groepen 3, 4 en 5 – Bestemming Dinoworld
Uw bijdrage/te betalen per kind: 10,00
Groepen 6 en 7 / Bestemming Hellendoorn
Uw bijdrage/te betalen per kind: 15,00
Groepen 8 – Bestemming Ameland
Uw bijdrage/te betalen per kind: 100,00

Nieuws vanuit school / Groepen:
Groep 1c
Weer of geen weer; elke dinsdag komt oma Els de
kleuters voorlezen. Ze vinden het geweldig!!
(Oma Els trouwens ook….)

Dat de integrale kindcentra de deuren openen, heeft te
maken met de School!Week. Dat is een landelijke
campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs. In die week organiseren scholen diverse
activiteiten om te laten zien dat elk kind welkom is. Dit
geldt ook voor de locaties van Kits Primair
De stichting verzorgt kinderopvang en openbaar
basisonderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0
tot 13 jaar. Op de opendagen laten ze zien hoe zij kleur
geven aan de ontwikkeling van kinderen. Iedereen die
graag eens de dagelijkse praktijk in het basisonderwijs en
de kinderopvang wil ervaren is van harte welkom.
Vorige week heeft u reeds een mail hieromtrent
ontvangen, maar we vermelden hier nog even
specifiek dat op IKC de Lindelaar de deuren op 20 en
22 maart openstaan van 08.30 – 11.00 uur. Van harte
welkom.

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 7/8 en 8
De leerlingen uit de
groepen 7/8 en 8
hebben bij de Ruyghe
Venne een deel van het
heidelandschap ontdaan
van kleine boompjes en
struiken. Dit in
samenwerking met het
Drents
Landschapsbeheer. Lekker buiten werken met elkaar.

Voorleeskampioen Groep 8
Dinsdag 7 maart ging ik naar de tweede ronde van de
voorleeswedstijd. Het was een spannende en leuke
ervaring om daar in de stoel voor te lezen. Ik was als
laatste aan de beurt. Nadat ik had gelezen ging de jury
zich beraden. Minou Otten (de presentatrice) had een
leuke act bedacht waarbij we ons niet hoefden te
vervelen. We moesten allemaal houdingen aannemen;
boos, blij, verlegen en nog veel meer. Na 5 minuten kwam
de jury terug. Het was heel spannend, er werden 3
mensen naar voren geroepen. Ze maakten bekend wie de
winnaar was. Ik was het niet, maar dat vond ik niet erg.
Het was in ieder geval een superleuke en spannende
ervaring.
Brechtje ten Hoor

Maar het was niet alleen snoeiwerk:
De leerlingen van groep 7/8 deden een interessante
vondst, namelijk een skelet van een ree dat daar in het ijs
lag. Op school laten we het ontdooien en gaan we de
schedel en botten schoonmaken. Natuurlijk proberen we
daarna ook het skelet weer in elkaar te zetten.
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Van de ouderraad

Op
Goede Vrijdag 30 maart
en
Tweede Paasdag 2 april
zijn de leerlingen
vrij.

Oud papier
Zaterdag 31 maart
Harry ten Berge
HenkJan Brink
Alexander Dokter
Dennis ter Heide
Jeroen Lubbinge
Jan Venekamp

Zaterdag 28 april
J.W. Beugel
John Evers
Johan Huizing
Jan Koerts
Geu Koning
Jan Meijering

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 heel fijn
Paasweekend toe!
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