Nieuwsbrief nr. 12 – 27-03-2018

Agenda
Datum
29-03
30-03
31-03
02-04
04-04
17 en 18-04
27-04
30-04 t/m
11-05

Activiteit
Paasactiviteiten
Goede vrijdag – leerlingen vrij
Oud papier
e
2 paasdag – leerlingen vrij
OR-vergadering
Eindtoets IEP
Koningsdag – leerlingen vrij

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

Meivakantie (incl. Hemelvaart)

Nieuws vanuit school / Groepen:
Lege flessen actie

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Juf Esther
Na een aantal maanden van radiostilte, waarin juf Esther
na haar thuiskomst weer wat aangesterkt is, gaat ze tot
aan de meivakantie langzamerhand weer wat activiteiten
doen op school.
In eerste instantie zal dat een half uur per week zijn en
afhankelijk van hoe ze zich voelt kan dat uitgebreid of juist
weer verminderd worden.
Het is in ieder geval duidelijk dat ze tot de zomervakantie
tijd nodig heeft om weer volledig haar werk te hervatten.
Uiteraard zal het voor Esther in
het begin moeilijk zijn om de stap
weer naar school te maken, maar
met de steun van een hecht team,
de kinderen en u als ouders gaan
we haar er doorheen slepen.

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!

Ook cbs de Wegwijzer gaat meedoen
met de inzameling, super! De lege
flessen kunnen worden ingeleverd
tot eind maart en daarna worden
de flessen ingeleverd bij de Jumbo
en Lidl.
Gaan we het redden om de zakken
helemaal te
vullen??

Tussenstand flessenactie:
In de zak van Jumbo zaten al
350 flessen!
Groep 5 – Verjaardag juf Marjolein
Bedankt leerlingen van groep 5 voor mijn gezellige
verjaardag!

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).
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Groep 6a – Leesvirus
Groep 6a doet mee aan het Leesvirusproject. De
leerlingen lezen 10 mooie leesboeken en wisselen via de
website
hun
mening uit met
kinderen
van
andere
scholen.
Ook staan er elke
maandag op de
website 2 nieuwe
vragen over de
boeken. Voor de
antwoorden moeten ze niet alleen de boeken lezen, maar
ook zoeken op internet.
Daarnaast
krijgen
ze
enkele
creatieve
opdrachten.
Op
het
scorebord
wordt
bijgehouden welke school
de meeste punten heeft.
Ter afsluiting is er een
feestelijke bijeenkomst op
11 april in de bibliotheek.

Discovery Truck groepen
7 en 8
Woensdag
21
maart
hadden we bezoek van de
Discovery truck.
De groepen 7 en 8 kregen
daarin uitleg over het thema
energie.
Zij hebben daar zelf als
echte scheikundigen, met
witte jas en veiligheidsbril
een zonnecel in elkaar
gezet.
Daarna mochten ze buiten
kijken of hij werkte.
Daar werd gemeten hoever de meter uitsloeg. De hoogste
score bij groep 7a was 0,59 volt.

Schooltennis groepen 3, 4, 5, 6
De leerlingen uit de groepen 3, 4, 5
en
6
gaan
een
aantal
kennismakingslessen tennis volgen.
Ze krijgen 3 keer een tennisles op
het park van tennisclub Westerbork.
Wie weet ontdekken we een
opvolger van Roger Federer of een
opvolgster van Kiki Bertens.

Groepen 6 en 7 GVO-HVO
De leerlingen in de huidige groepen 6 en 7 kunnen
komend schooljaar lessen Godsdienstig Vormings
Onderwijs of Humanistisch Vorming Onderwijs volgen.
Momenteel wordt geïnventariseerd welke lessen
de
leerlingen uit deze groepen willen volgen.
Denkt u er aan uw keuze nog even
door te geven? Tot 6 april heeft u
hiervoor de tijd. Indien u de keuze al
hebt doorgegeven hoeft u dit niet
nogmaals te doen; u hebt dan, als het
goed is, een bedankmailtje gekregen.
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Nieuws vanuit Kinderopvang:

Van de ouderraad

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.

Ingekomen / Bijlagen-link
flyer-passion-westerbork-30-03-2018

Workshop judo door Kubi Nage
Op dinsdag 13 maart kregen de kinderen van BSO de
Groene borg een judo workshop aangeboden.
Om 15.30 uur melden wij ons bij de trainers Richard Bel &
Irma Doeleman.
Alle kinderen kregen een echte judo jas aan en gingen
daarna de mat op. Eerst kwam de warming up en daarna
werden
een
aantal
val
technieken
geoefend.
Op het eind werden er kleine partijtjes gespeeld. Hier
hadden ze naar uitgekeken.
De kinderen hebben ontzettend genoten en waren er
helemaal vol van.
De kinderen en de pedagogisch medewerkers willen
Marielle Venema, Richard Bel en Doeleman hartelijk
danken voor deze leuke workshop.

Op
Goede Vrijdag 30 maart
en
Tweede Paasdag 2 april
zijn de leerlingen
vrij.
Wij wensen iedereen
een heel fijn
Paasweekend toe!
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