Nieuwsbrief nr. 13 – 10-04-2018

Agenda
Datum
17 en 18-04
18-04
27-04
30-04 t/m
11-05

Nieuws vanuit school / Groepen:
Activiteit
Eindtoets IEP
Afsluiting Rots en Water groepen 6
Koningsdag – leerlingen vrij
Meivakantie (incl. Hemelvaart)

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Moeder- en Vaderdag
Veel scholen in Nederland hebben de knutselwerkjes voor
Moeder- en Vaderdag afgeschaft.
Het team van de Lindelaar is van mening dat deze traditie
moet blijven.
In de groepen 1 tot en met 5 blijven we onze moeders en
vaders verrassen met eigen gemaakte knutselwerkjes.
De kinderen uit de groepen 6
tot en met 8 gaan geen
knutselwerkjes meer maken.
We merken dat de motivatie
onder deze leeftijdsgroep
begint af te nemen met
betrekking tot knutselen voor
Moeder- en Vaderdag.

Paaseieren zoeken
Donderdag 29 maart hebben de kinderen van de groepen
3, 3/4 en 4 paaseieren gezocht in het bos bij school. De
paashaas had de eieren goed verstopt. Met hun laarzen
aan gingen ze haastig op zoek om zo veel mogelijk eieren
te verzamelen.
Na afloop hebben we in de klas met elkaar nog wat
chocolade eieren gesnoept. Het was een gezellige
middag!

Van de ouderraad
Schoolreizen
Mocht u de schoolreisbijdrage nog niet betaald hebben,
dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Een
overzicht van de bestemmingen èn uw bijdrage vindt u
hieronder.
U kunt het bedrag 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

Oud papier
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.

IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork
Tel:
0593 331998
E-mail: info.delindelaar@kitsprimair.nl
Website:www.kitsprimair.nl/delindelaar

Zaterdag 26 mei
Roald Gils
Martijn Boers
Alberto Jansen
Arjan Kinds
Henri Meijering
Bert Strijker

De Lindelaar is onderdeel van:

*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.

Nieuws vanuit Kinderopvang:
Geitjes
Op 27 maart hadden we lieve kleine geitjes op bezoek
bij
de
kinderen
peuteropvang!
Ze kwamen vrolijk binnen gemekkerd en alle kinderen
kwamen gelijk naar ze toe! Iedereen wou ze aaien, groot
en klein. Ook mochten ze de fles geven, dat was natuurlijk
ook wel heel speciaal!

Ingekomen / Bijlagen-link
Coaching
In het kader van de week van de Kindercoaching nodigen
Jannie Rieske van JARI Kindercoaching en Sasja Kinds
van Bij Sasja Coaching jullie van harte uit om een kijkje te
komen nemen in onze praktijken op woensdag 11 april.
Zie link publicatie-week-van-de-kindercoaching-2018 voor
de locaties en tijden. Zien we jullie dan? Leuk!

Midden-Drenthe
loop
Op zaterdag 26 mei 2018 wordt voor de 32e keer de
Midden Drenthe Loop georganiseerd.
Alle kinderen kunnen meedoen, ook de kinderen jonger
dan 10 jaar, zij kunnen meedoen met de jeugdloop over
1.000 meter. Ben je nog geen 14 jaar, dan kan je
meedoen met de loop over 1.500 meter
Om iedereen in de gelegenheid te stellen zich goed voor
te bereiden worden er een aantal loopclinics
georganiseerd.
In de link loopgroep-westerbork-flyer-jeugdloop-mdl-2018
staat alles uitvoerig beschreven.

Avond4daagse Westerbork 9 juli t/m 12 juli 2018
Net als andere jaren organiseren wij in Westerbork in
2018 ook weer de avond4daagse. De voorbereidingen zijn
al gestart, maar er is nog genoeg te doen. Om er een
wederom een geslaagd festijn van te maken kunnen wij
nog wel wat extra hulp gebruiken. Vind jij het leuk om ons
team te versterken met jouw regeltalent, neem dan
contact op met Hilda van der Helm 06 123 134 02 of mail
naar hildavanderhelm@hotmail.com
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