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*Tijdens re-integratie van juf Esther werkt juf Dineke Hofkamp op di. en wo. juf Mirjam op ma., do. en vr.

Dir.
1a/2a

1b/2b

dhr. Dolf Dekker

6

*meester Gerco Oosting
(gerco.oosting@kitsprimair.nl)

*juf Marieke Nederhoed
(marieke.nederhoed@kitsprimair.nl)
*juf Jeltje Jansen
(jeltje.jansen@kitsprimair.nl)

7a

*juf Karin Boers
(karin.boers@kitsprimair.nl)
*juf Annemiek Vorsteveld
(annemiek.vorsteveld@kitsprimair.nl)

*juf Aly Brunsting
(aly.brunsting@kitsprimair.nl)
*juf Mariska Kerssies
(mariska.kerssies@kitsprimair.nl)

7b

*juf Anita van Wijk
(anita.van.wijk@kitsprimair.nl)
*juf Aly Diphoorn
(aly.diphoorn@kitsprimair.nl)

8a

*juf Claudia Bel
(claudia.bel@kitsprimair.nl)
*juf Geesje Weggen
(geesje.weggen@kitsprimair.nl)

(directie.delindelaar@kitsprimair.nl)

Tevens coördinator onderbouw

1c/2c

*juf Jantina Kuipers
(jantina.kuipers@kitsprimair.nl)
*juf Andrea Bakker
(andrea.bakker@kitsprimair.nl)

3

*juf Esther Veenstra
(esther.veenstra@kitsprimair.nl)
*juf Mirjam Kooning
(mirjam.kooning@kitsprimair.nl)
*juf Dineke Hofkamp

4

*juf Aaltje Mulder
(aaltje.mulder@kitsprimair.nl)
*juf Aly Diphoorn
(aly.diphoorn@kitsprimair.nl)
*juf Jennifer van Dalen
(jennifer.van.dalen@kitsprimair.nl)
*juf Lisanne Lammers
(lisanne.lammers@kitsprimair.nl)

5

*juf Wilma van Veen
(wilma.van.veen@kitsprimair.nl)
*juf Marjolein Lunenborg
(marjolein.lunenborg@kitsprimair.nl)

Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.

*meester Yvo Holwerda
(yvo.holwerda@kitsprimair.nl)
*juf Aly Diphoorn
(aly.diphoorn@kitsprimair.nl)

IB

Conc.

*mw Geesje Weggen
*mw. Nicole de Groot
(beiden ib.delindelaar@kitsprimair.nl)
*mw. Geesje Weggen
*mw. Nicole de Groot
dhr. Ginus Bos

Bij afwezigheid van de
directeur is, in dringende
gevallen, Yvo Holwerda
aanspreekpunt binnen IKC
de Lindelaar

mail directie:
directie.delindelaar@kitsprimair.nl
mail/site ikc algemeen:
Info.delindelaar@kitsprimair.nl
www.delindelaar.nl
Bezoekadres:
Homaat 2, 9431 MK Westerbork
Postadres:
Hofstraat 18, 9411 LB Beilen
Telefoon:
0593 331998
Nood: 06 48783294 (D. Dekker)

IKC de Lindelaar is gevestigd in
mfa Groene Borg

Tevens coördinator bovenbouw

Aandachtsfunctionaris

4/5

Dag

8b

Aanspreekpunt:
De leerkracht van uw kind
is het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd
even binnenlopen.
Het is altijd mogelijk een
melding te mailen naar de
leerkracht. Heeft uw kind
twee leerkrachten, mail dan
naar beide leerkrachten.

Kindcentrum Groene Borg:
KDV: 0593 565281 / 06 46452418
BSO en PO: 0593 820399 / 06 46452417
mail PO:
kc.groeneborg@kitsprimair.nl
mail BSO en KDV:
kc.groeneborg2@kitsprimair.nl
Indien u in gesprek wilt met de directeur kunt
u telefonisch of via de mail een afspraak
maken.

IKC de Lindelaar
is onderdeel van:
Herfstvakantie

ma. 22-10-2018

vr. 26-10-2018

Tijd

dagindeling

Rooster

Kerstvakantie

ma. 24-12-2018

vr. 04-01-2019

08.30
14.00

8.30-10.00

Les

Voorjaarsvak.

ma. 18-02-2018

vr. 22-02-2019

10.00-10.15

Pauze

Paasvakantie

vr. 19-04-2019 ma. 22-04-2019

10.15-12.00

Les

Meivakantie

di. 23-04-2019

vr. 03-05-2019

12.00-12.15

Eten in de klas

Hemelvaart

do. 30-05-2019

vr. 31-05-2019

12.15-12.45

Pauze

2e Pinksterdag

ma. 10-06-2019

12.45-14.00

Les

Zomervakantie

ma. 15-07-2019

Kleuters
mogen om
08.20 uur
naar binnen

vr. 23-08-2019
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Telefonische bereikbaarheid/ziekmeldingen
De telefoontjes naar de IKC-scholen van Kits Primair komen
binnen bij de centrale school-administratie in Beilen. In dringende
gevallen kunt u worden doorverbonden.
Vanaf 07.30 uur kunt u telefonisch uw kind ziek melden. Graag
duidelijk de naam en groep van uw kind vermelden. Ziekmelden
via mail (csa@kitsprimair.nl) is ook mogelijk, dan graag naam,
groep, school kind vermelden. De ziekmeldingen worden daar
verder verwerkt.
Mocht uw kind gebruik maken van opvang, dan ook graag uw kind
ziekmelden bij de opvang.
Wij verzoeken u afspraken met tandarts en orthodontist zoveel
mogelijk te plannen buiten schooltijden. Deze afspraken kunt u via
uw kind of via de mail doorgeven aan de leerkrachten.
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Verplichte regels hygiëne groep 1 en 2:
*gymschonen, liefst met klittenband, evt. balletschoenen
*schoenen worden in een schoenenbak in lokaal bewaard
Verplichte regels hygiëne groep 3 t/m 8:
*gymschoenen
*gymkleding
*douchen na afloop, met uitzondering van groep 3 en 4
*tijdens douchen badslippers dragen
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HVO docent: mw. I. Schaap

GVO

/ GVO-docent: mw. A. Oorebeek

Verlofaanvraag
Een aanvraagformulier verlof vindt u op de website
van de school. Mocht u verlof voor uw kinderen aanvragen, dan graag tijdig, het liefst minimaal 2 weken
van te voren, dit formulier mailen naar:
csa@kitsprimair.nl of inleveren op school.
U ontvangt antwoord via de mail bij de ons bekende
mailadressen.

Informatievoorziening
Met regelmaat wordt de nieuwsbrief, met
informatie van allerlei aard, digitaal
verstrekt.
Ook bestaat de mogelijkheid dat u digitaal
specifieke informatie uit de groep van uw kind
ontvangt. De schoolgids, nieuwsbrieven, foto’s
van activiteiten en andere informatie vindt u ook
op de website van de school (www.delindelaar.nl).
Het is dus belangrijk dat wij beschikken over een
actueel mailadres van u. Wijzigingen kunt u doorgeven aan: info.delindelaar@kitsprimair.nl.
Ouderraad (O.R.)
Op het moment van publicatie bestaat de O.R. uit:
*Jan Koerts
voorzitter
*Cor Jager
penningmeester
*Djoke Timmerman notulist/lid
*Alberto Jansen
lid
*Annemarie Lahuis lid
*Annemiek Lubbinge lid
*Marjan Tolsma
lid
*Judith Spaai
lid
Mail O.R.: or.delindelaar@kitsprimair.nl
Verkeersouders:

*Erica Luning * Djoke Timmerman

Ouderbijdrage/Schoolreisbijdrage.
Door de opbrengst van het oud papier kan de school een
lage
ouderbijdrage
en
schoolreisbijdrage
vragen.
De ouderbijdrage en schoolreisbijdrage zijn vrijwillig; wij
rekenen echter wel op uw betaling zodat de activiteiten en
schoolreis aan alle kinderen kunnen worden aangeboden.
De (vrijwillige) ouderbijdrage voor het schooljaar
2018-2019 is vastgesteld op € 20,00.
Over de hoogte van de (vrijwillige) schoolreisbijdrage
ontvangt u in de loop van het jaar bericht.
Bankrek.nr: NL95RABO 0146961978 t.n.v. Ouderraad.
Oud papier
Omdat de opbrengst van het oud papier wordt gebruikt ten
gunste van alle leerlingen gaan we er van uit dat, in principe,
alle ouders helpen bij het oud papier halen. Dit gebeurt elke
laatste zaterdag van de maand. De bereidheid van ouders om
hierbij te helpen wordt geïnventariseerd, waarna een rooster
gemaakt wordt. Dit rooster wordt jaarlijks digitaal verstrekt en
gepubliceerd via nieuwsbrief/website. Bij verhindering dient
men zelf voor vervanging te zorgen!
Mail oud papier :
Oudpapierwesterbork@gmail.com
Telefoonnummer (alleen in gebruik op “ophaaldag”) van 08.30
tot 12.00 uur): 06 23239607
Medezeggenschapsraad (M.R.)
Op het moment van publicatie bestaat de M.R. uit:
*Erik Reintsema
voorzitter, lid namens ouders
*Aly Brunsting
secretaris/leerkracht
*Gerco Oosting
leerkracht
*Wilma van Veen
lid/leerkracht
*Marianne Sluijter
lid namens ouders
*Ilona Meijers
lid namens ouders
Mail M.R.: mr.delindelaar@kitsprimair.nl

