Nieuwsbrief nr. 15 – 22-05-2018

Agenda
Datum
23-05
26-05
28-05 tm
01-06
06-06
08-06
12-06
19-06
30-06
03-07

Deze verkiezing zal plaatsvinden in de centrale hal van de
Groene Borg op:
maandag 6 juni tussen 16.30 en 18.00 uur

Activiteit
Techniektoer gr. 6a Strijker
Oud papier
Schoolreis groepen 8 Ameland

Wees van harte welkom!

MR-verkiezing 16.30-18.00 uur
Sportdag Westerbork
Schoolreis groepen 1 en 2 Drentse
Koe
Schoolreis groepen 3 t/m 5 Dinoland
Oud papier
Schoolreis groepen 6 en 7 Hellendoorn

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Data schoolreizen
De data van de schoolreizen staat op de kalender van de
website. Maar helaas, het blijkt dat deze kalender niet
door iedereen geopend kan worden. Onderstaand dus
even een overzicht met bestemming en data schoolreizen:
Groepen 1 en 2: Drentse Koe – 12 juni
Groepen 3 t/m 5: Dinoland Zwolle – 19 juni
Groepen 6 en 7: Hellendoorn – 3 juli
Groep 8: Ameland – 28 mei tot 1 juni

Voorstellen kandidaten: Om u alvast een indruk te
geven: In de bijlage/link stellen beide kandidaten zich
aan u voor.

IEP-eindtoets
Op 17 en 18 april hebben de leerlingen van groep 8 de
IEP toets gemaakt.
Inmiddels hebben we de schoolscore binnen gekregen en
we zijn hiermee erg blij. Op de Lindelaar hebben we
gemiddeld 84.Het landelijk gemiddelde is 81.
De uitslagen per leerling komen dinsdag 22 mei per post
op school aan en worden woensdag 23 mei aan de
leerlingen in een gesloten envelop mee naar huis
gegeven. Thuis kunt u dan de uitslag met uw kind
bespreken.

Zwemmen
We zijn inmiddels gestart met het zwemmen – groepen 5
tot en met 8. Voor de volledigheid nog even de (overige)
data:
Mei: 18 en 25*
Juni: 1, 15, 22 en 29
Juli: 6 en 13

MR-verkiezing
In het vorig Lindeblad heeft de medezeggenschapsraad
een oproep geplaatst voor een enthousiaste, betrokken
ouder die de oudergeleding wil komen versterken. Op
deze oproep hebben twee ouders gereageerd:
Ilona Meijers
Roy Reinders
Omdat er slechts één plaats is, zal er op 6 juni een
verkiezing worden gehouden. Per gezin kan iedere ouder
dan een eigen stem uitbrengen.

Vrijdag 10.00-10.30 groep 8
10.30-11.00 groep 7/8
11.00-11.30
groep 7a
11.30-12.00
groep 6a
12.30-13.00
groep 6b
13.00-13.30
groep 5
*Op 18 en 25 mei ruilen de groepen 8 en 7 met elkaar
*Op 1 juni vervalt het zwemmen voor de leerlingen,
leerjaar 8, uit de groepen 7/8 en 8 in verband met de
schoolreis. Groep 7 heeft dan 5 leerlingen extra en groep
6b 3 leerlingen extra.
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Daarna hebben ze een speurtocht gedaan in het museum
en vervolgens hebben ze geoefend voor de herdenking.

Nieuws vanuit school / Groepen:
Groep 1c

Op donderdag 26 april is groep 1c
naar de boerderij geweest.
Alle kinderen hebben daar lekker
rondgekeken, heel erg fijn gespeeld
en…..
wat waren de koeien lief!
Meer foto’s vindt u op de website,
op de pagina van groep 1c

Groep 6a
In groep 6a is op dinsdag 15 mei een spreekbeurt
gehouden over “bordercollies”.
Aansluitend heeft groep 6a een bezoek gebracht aan de
Schaapskudde van Orvelte, waar ze de bordercollies aan
het werk hebben gezien. Zeer geslaagd
.

Handbaltoernooi groepen 3 t/m 6
Woensdag 16 mei was er een handbaltoernooi voor de
groepen
3
t/m
6,
georganiseerd
door
handbalverenigingen, gemeente Midden-Drenthe en
Welzijnswerk
Midden-Drenthe.
De kinderen hadden 2 keer een clinic van Tineke Löhr en
Grietje Kant (van SVWW) gehad en konden woensdag
laten
zien
wat
ze
hadden
geleerd.
De middag begon met het team van
groep 3/4/5, zij speelden geweldig
goed en kwamen in de finale. De
finale was erg spannend en
eindigde in een gelijke stand….toen
kwam het aan op strafworpen….En
dat eindigde in ons voordeel! Trots
gingen de kinderen met de beker
naar huis.

Groep 7
De kinderen uit groep 7
hebben vrijdag 26 april
in herinneringscentrum
kamp
Westerbork
geoefend
voor
de
herdenking van 4 mei.
Eerst hebben ze een
film gekeken over een
kind in de oorlog.

Daarna hadden we
2 teams van groep
6, ook zij speelden
de sterren van de
hemel,
wat
resulteerde in een
tweede en derde
plaats.

Al met al een gezellige en sportieve middag.
Volgend jaar komen we graag terug om de wisselbeker te
verdedigen.
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Eindfilm groep 8
Op 25 april zijn er in en rondom de school opnamen
gemaakt voor de eindfilm van groep 8. Alvast een klein
voorproefje door middel van twee fotootjes:

Van de ouderraad

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

Zaterdag 30 juni
Stan Gall
dhr. Hung
Martin Lubbinge
M. Westerhof
Henri Zeewuster
Alex Zwiers

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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