Nieuwsbrief nr. 16 – 05-06-2018

Agenda
Datum
06-06
08-06
12-06
19-06
21-06
28+29-06
30-06
03-07
04-07
9 t/m 12-07
13-07
20-07

Activiteit
MR-verkiezing 16.30 – 18.00 uur
OR-vergadering, 19.30 uur
Sportdag Westerbork
Schoolreis groepen 1 en 2
Drentse Koe
Schoolreis groepen 3 t/m 5 Dinoland
Kunstproject 13.00 – 14.00 uur
Schoolfotograaf
Oud papier
Schoolreis groepen 6 en 7
Hellendoorn
OR-vergadering, 19.30 uur
Avond4daagse Westerbork
Contactdag
Laatste schooldag 2017-2018

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Honden op het plein
Regelmatig komt het voor dat ouders met hun hond op het
plein staan.
Ongetwijfeld zijn het lieve, rustige en goed opgevoede
honden.
Echter, er zijn volwassenen en
kinderen die bang zijn voor
honden
en
zich
op
het
schoolplein niet veilig voelen
wanneer er een hond in de buurt
is.
Daarom een vriendelijke verzoek
om met de hond de buitenrand van het plein op te zoeken
zodat iedereen met een veilig gevoel het plein op kan
lopen.

De verkiezing vindt plaats in de hal van MFA Groene Borg
op: 6 juni tussen 16.30 en 18.00 uur
We zouden het fijn vinden als u uw stem komt uitbrengen,
tenslotte heeft de MR, net als u, het belang van uw kind
en van de school voor ogen. Wees van harte welkom!
Foto’s maken
We herhalen graag nog even de volgende afspraak,
zodat dit voor ons allemaal duidelijk is. Bij het
maken/publiceren van foto’s, waar ook andere kinderen
op staan, heeft u toestemming nodig van de betreffende
ouders. Wij, als school, hebben hiervoor toestemming en
weten welke ouders akkoord of niet akkoord gaan met het
maken en/of publiceren van foto’s van hun kinderen. De
afspraak is dat in school, op het plein en bij activiteiten er
door school iemand gevraagd wordt foto’s te maken of
dat een leerkracht dit doet. Dan is er ook enige controle
welke foto’s op de website of in de nieuwsbrief worden
geplaatst.

Nieuws vanuit school / Groepen:

Verjaardag juf Mirjam
Vrijdag 25 mei heeft juf Mirjam met de kinderen uit haar
groep 3 haar verjaardag gevierd.
Waar is het feestje? Daar was het feestje!
Het was een erg gezellige dag!

Reminder MR-verkiezing
Er hebben zich twee kandidaten beschikbaar gesteld voor
een plaats in de medezeggenschapsraad (MR), namelijk
Ilona Meijers en Roy Reinders. Beide kandidaten hebben
zich in het vorig Lindeblad aan u voorgesteld.
Omdat er slechts één plaats is, zal er op woensdag 6 juni
een verkiezing worden gehouden.
Per gezin kan iedere ouder dan een eigen stem
uitbrengen.
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Groep 5 – een groep met (plakkerige) talenten
Talentenmiddag bij groep 5 en met gepaste trots
presenteren ze het resultaat van het werken met papiermaché:

Schoolkamp groep 8 Ameland

Groep 7a

Paskal en Tijmen vonden een verdacht pakketje aan de
vloedlijn. Het bleek een aangespoeld zakje met wit poeder
te zijn. Er werd direct al gedacht aan cocaïne dat
overboord geslagen was bij het overladen van een
visserskotter naar een rubberen motorboot. Meester nam
contact op met de politie en er werd een afspraak
gemaakt om het op te komen halen. Ondertussen
verstopte Paskal het zakje in z’n rugtas en fietste
daarmee vrolijk over het eland naar de vuurtoren, het
reddingsmuseum, het paardengraf en Hollum. Gelukkig
werd dit niet ontdekt, want niemand mocht dat natuurlijk
weten.
Woensdag in de
namiddag draaide
een politiejeep het
erf
van
de
kampeerboerderij
op
en
twee
agenten namen het
zakje in beslag om
op te sturen naar
het
laboratorium
van
de
narcoticabrigade in
Leeuwarden.

De leerlingen uit groep 7a zijn op
vrijdag
25
mei
naar
scholengemeenschap
Wolfsbos
geweest. Dit was de laatste keer dit
schooljaar dat ze daar “aan het
werk” zijn geweest. Ze hebben
geschilderd; het was weer erg leuk en de resultaten ook!

– alle groepen
In het kader van het thema Kunst zijn er in alle klassen
kunstwerken gemaakt. U bent van harte welkom om op
donderdag 21 juni van 13.00 tot 14.00 uur deze
kunstwerken te komen bewonderen in de klassen van het
museum IKC de Lindelaar. Meer informatie vindt u in de
link kunstproject

Groep 8 heeft een fantastische week achter de rug. Het
weer speelde hierin een belangrijke rol. Op de boot was
het Daniël die de eerste meeuw uit z’n hand voerde. De
eerste dag werden
de
slaapplaatsen verdeeld en
konden de kinderen lekker
spelen op het terrein naast de
kampeerboerderij.
De
kabelbaan over het water
was favoriet. In de middag
lagen we lekker aan het
strand en werden Luuk K en
Myrthe ingegraven en werden
zij omgetoverd tot wel erg
vreemde
zeemeerminnen.
Ook sprongen de kinderen
over de golven en vonden
krabben en kwallen.

Daarna kregen de leerlingen een voorlichting over het
werk bij de politie. Luuk wilde wel weten hoe het zou zijn
om opgepakt te worden. Daar wisten de agenten wel raad
mee. Luuk werd geboeid en in de politieauto gezet. Dit tot
vermaak van iedereen. Vader Jan had eindelijk rust.
Daarna moesten we afwachten wat het onderzoek aan het
licht zou brengen. Maandag kwam er een mailbericht van
de politieagent binnen. Het bleek te gaan om 83 gram
amfetamine. Dit bleek op lijst I te staan van de opiumwet,
Illegaal dus. Amfetamine wordt ook wel speed genoemd.
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Erg spannend allemaal, ware het niet dat dit een grap was
van de leiding en dit allemaal in scene is gezet. De
leerlingen zullen na het lezen van dit bericht wel raar
opkijken, omdat ze nog in de veronderstelling zijn dat dit
allemaal echt was……
.
Na de tractortocht bleek er een auto vast te zitten op het
strand. Geen probleem. Groep acht duwde met vereende
kracht het voertuig uit het zand.

’s Avonds bleek Diego niet in zijn bed te liggen. Waar was
hij? Hij lag verstopt achter de bagage bij de meiden. Nu
staat Diego wel bekend om zijn omgang met de meisjes.
Maar wat bleek later? Na een volgende ronde van de
leiding bleek een aantal meiden te missen. Onze
casanova had voor het gemak maar bijna alle meiden
meegenomen naar zijn slaapkamer.
De hele week werd er fanatiek gevist en de laatste dag
kreeg Daan een enorme karper aan de lijn. Hij kon hem er
niet uitkrijgen en Ben sprong met een groot schepnet in
het water. De karper was zo groot dat die niet in het net
paste. Uiteindelijk brak het lijntje tot groot verdriet van
Daan en zwom de karper zijn vrijheid tegemoet.
Tot slot was het nog een groot feest op de boot terug naar
Holwerd. Een groep van twintigers hadden een muziekbox
mee op de boot en groep 8 nam al snel de controle over
van de liedjes die werden afgespeeld. Al gauw was het
een dansfestijn, waarbij ook andere groepen zich
aansloten. Dit tot vermaak van iedereen aan boord.

Van de ouderraad

Oud papier
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.

Ingekomen/bijlagen/link:
Bericht van Martha
12 februari mijn huis in de brand, een verschrikkelijke
ervaring.
Het is nu 25 mei en ik zit in mijn opgeknapt huisje.
Na de brand zag ik op school ineens twee hele grote
zakken hangen (1 voor de Jumbo flessen en 1 voor Lidl
flessen) en werd mij verteld dat de opbrengst van de
flessen voor mij was om mooie dingen voor mijn huis te
kopen. Ik kreeg er kippenvel van, waar heb ik dat allemaal
aan
verdiend?
Op een vrijdag zei Dolf: “Maandag gaan we je de
opbrengst van de flessen geven”, het hele weekend ben ik
zenuwachtig geweest. ‘s Maandags, na de pleinwacht
ging ik naar binnen en alle kinderen van de Lindelaar en
een hele groep van de Wegwijzer zaten op de trap.
Alleen daarom kreeg ik tranen in mijn ogen. Daar was ie
dan: Een heel mooie, zelfgemaakte cheque met een
bedrag van: €422,50. Wat een bedrag, ik was sprakeloos,
en dat komt niet vaak voor 
IEDEREEN HEEL HARTELIJK BEDANKT!
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Brand maakt veel kapot, maar het heeft me heel erg goed
gedaan dat iedereen zo met mij meegeleefd heeft. Ook de
kaartjes, tekeningen, bloemen, bon van Hilbrands, haak
spulletjes en alle andere dingetjes, hebben mij goed
gedaan.
Nogmaals heel erg bedankt!
Waar een klein dorp groot in kan zijn!!
Groetjes Martha.
PS: dit heb ik onder andere aangeschaft:

Vaderdag zonder vader. Op 16 juni organiseert Jari
kindercoaching een gezellige, creatieve middag speciaal
voor kinderen die op vaderdag hun vader missen om wat
voor reden ook.
In de bijlage/link vindt u meer informatie.

Avond4daagse Westerbork
Dit jaar vindt de Avond4daagse Westerbork plaats van
maandag 9 juli t/m donderdag 12 juli 2018.
De start is om 18.00 uur, de laatste avond start de 10 km
om 17.30 uur en de 5 km om 18.00 uur.
Er kan weer 5 of 10 km gelopen worden.
Maandag 2 juli kunnen belangstellenden zich weer van te
voren inschrijven en alvast de wandelkaarten ophalen.
Je kunt je inschrijven bij MFA Groene Borg
aan
de
Homaat
3
te
Westerbork.
Vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur is de organisatie aanwezig.
Kosten
op
de
voorinschrijving
5 euro en vanaf maandag 9 juli 6 euro.
Op maandag 9 juli kun je je van 17.15 uur – 17.45 uur nog
inschrijven. Er kan ook 1 dag gelopen worden, de kosten
hiervan zijn 3 euro.
Dit jaarlijks wandelevenement start alle dagen vanaf de
MFA Groene Borg. Op donderdagavond worden de lopers
feestelijk onthaald bij de MFA Groene Borg. De zoen en
zoef route wordt in een heuse “Promenade de Triomph”
omgetoverd. Hier worden onder genot van de klanken van
De Popschool de felbegeerde medailles uitgereikt.
Zie ook de poster voor ouders en de
poster voor kinderen
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