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Agenda
Datum
20-07
25-08
23-07 tm
31-08
05-09
14-09
25-09
26-09
27-09
29-09
02-10
04-10
09-10
10-10

Activiteit
Laatste schooldag, om 14.00 uur vrij
Oud papier
Zomervakantie
OR-vergadering
Project waterbeestjes groep 7
Info avond groepen 3 en 7
Info avond kleuters en groep 8
Voorstelling kleuters
Oud papier
Info avond groep 6
Voorstelling groep 5/6
Info avond groep 4
Info avond groep 5 en 4/5

Nieuws vanuit school / Algemeen
Terugblik
Het derde schooljaar in ons nieuwe gebouw is bijna ten
einde. We hebben te maken gehad met een aantal
kinderziektes, maar inmiddels zijn we hiervan bijna
genezen. Het binnenklimaat is nog voor verbetering
vatbaar.
We kijken terug op een goed schooljaar met prima
leerresultaten en dankzij de inzet van vele helpende
handen kijken we ook terug op zeer geslaagde
activiteiten.
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn met
de betrokkenheid van onze ouders; dit wordt zeer
gewaardeerd.
We nemen als team afscheid van juf Susan. Ze wordt
docent Engels op het voortgezet onderwijs in Hoogezand.
We wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.

Afsluitend wensen we u een
plezierige
en
onbezorgde
vakantie toe en we zien elkaar
weer op 3 september.

Uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen, want in de
praktijk komen er vaak nog een paar kleine wijzigingen.
Schaduwdoeken
Omdat er erg weinig schaduw is op ons schoolplein,
hebben we schaduwdoeken laten plaatsen boven de
beide zandbakken.
Deze schaduwdoeken met bijbehorende materialen zijn
beschikbaar gesteld door de ouderraden van de Lindelaar
en de Wegwijzer.
De facilitaire dienst van Kits Primair heeft de installatie
voor haar rekening genomen.
Namens de kinderen willen we dan ook iedereen
bedanken, die een bijdrage heeft geleverd aan schaduw.
Oproep schoolbibliotheek
Graag zouden we nog wat nieuwe mensen verwelkomen
in het team van de schoolbibliotheek. Bent u
geïnteresseerd? Kom eens een kijkje nemen.
De schoolbibliotheek is elke dinsdag, woensdag ,
donderdag & vrijdag van 8.30-9.30 uur open voor alle
kinderen vanaf groep 3. Kinderen leveren dan hun boek in
en gaan op zoek naar een nieuw boek, waarbij ze soms
geholpen kunnen worden.
Na de vakantie ben je op openingstijden welkom om aan
te schuiven. Mocht je dan besluiten dat je het leuk vind,
gaan we kijken hoe vaak je zou willen helpen en op welke
dagen.
Laatste schooldag
Vrijdag 20 juli sluiten wij het schooljaar 2017-2018 af!
Deze laatste schooldag staat in het teken van leuke
activiteiten!
De leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht.
Dit jaar nemen de kinderen geen eigen tas mee!
Op school zorgen wij voor eten en drinken.
De groepen 1 en 2 kunnen deze ochtend genieten van
activiteiten binnen in school en buiten op het plein.
Voor de groepen 3 t/m 8 is er een vossenjacht
georganiseerd!
Vanaf 13:30 uur zijn er optredens buiten op het podium en
nemen we afscheid van groep 8.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken!

Om 14:00 uur zijn alle leerlingen vrij!
Informatieblad
Bij dit Lindeblad doen wij u als bijlage en via de link
informatieblad 2018-2019 het informatieblad 2018-2019
toekomen. Handig voor op het (digitale) prikbord.
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Nieuws vanuit school / Groepen:
Schoolreis groepen 6 en 7
Dinsdag 3 juli zijn de groepen 6 en 7 naar Avonturenpark
Hellendoorn geweest.
Alle attracties werden uitgeprobeerd. Van de Tornado tot
de Monorail en van de Wildwaterbaan tot de Rioolrat.
's Middags konden de kinderen zich nog een dik uur
uitleven in het Slidepark. Een waterpark met allemaal
verschillende glijbanen. Dit was een heerlijke afkoeling.
Moe maar voldaan waren we om 18.15 uur weer op
school.
Het was een geweldige dag.

Agrifair
Vrijdagmiddag 13 juli was er een agrifair bij school! De
kinderen weten nu alles over verkeersveiligheid, varkens,
melkvee, bloemen en bollen, pluimvee en akkerbouw.
Het was een leuke (en ook leerzame) middag.
Een hartelijk dank aan de organisatie en alle “helpende
handen”.

Diploma zwemmen
Afgelopen vrijdag konden de leerlingen uit de groepen 5
tot en met 8 diploma zwemmen voor “Survival 1 en 2”.

IKCde 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:

Van de verkeersouders:

Van de ouderraad

Op vrijdag 13 juli vond de Agrarische belevingsfair plaats
op de parkeerplaats van de MFA. Het werd georganiseerd
door LTO Noord Midden-Drenthe. Kinderen van de
groepen 5 t/m 8 gingen in groepjes langs 6 agrarische
sectoren uit de nabije omgeving.

Oud papier
Het rooster oud papier 2018-2019 ontvangt u zo
spoedig mogelijk.
In de nieuwsbrieven vermelden wij de data en de
“halers”; het rooster wordt tevens vermeld op de
website van de school.

Zaterdag 25 augustus 2018
Erik ten Berge
John Evers
Jarno Gils
Arjan Nijwening
Patrick Oosterloo
Dennis Venema
Verkeersveiligheid speelt in die sectoren ook een grote
rol. Grote trekkers en andere landbouwvoertuigen maken
deel uit van het verkeer. Agrarische jongeren legden aan
de leerlingen uit waar je
op moet letten als je bij
een trekker in de buurt
komt. Wat betekenen de
verkeersborden op de
trekker: twee wit/rood
gestreepte
borden
betekenen
afstand
houden en geven de
breedte aan van de
machine, de afgeknotte
oranje driehoek geeft aan
dat het een langzaam
rijdend (25 km/h) voertuig
is.
Ze mochten ook in de trekker zitten om
te beleven hoe dat is. Door het plaatsen
van een paal met een veiligheidshesje
werd ervaren waar de dode hoek van de
trekker is. Op de foto hiernaast is de
uitleg van de positie van de dode hoek
te zien. Uitgelegd werd waar je moet
gaan
staan
naast
een
landbouwmachine wil je gezien worden
in het verkeer bijvoorbeeld bij een
stoplicht.

Zaterdag 29 september 2018
Harrie Eefting
Roelof Frederiks
Emiel Nijenhuis
Daphne Brakenhof
Robert Waning
Mathijs Wiechers
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:
De GGD doet u, namens het team logopedie, via de link
taalspelletjes een aantal taalspelletjes voor de vakantie
toekomen.
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