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Agenda
Datum
01-11
05-11
06-11
07-11
07-11
08-11
09-11
15-11
19-11
24-11
28-11
30-11

Activiteit
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
OR-vergadering
Lampionnenshow, 18.00 – 19.00 uur
10 minutengesprekken
Bibliotheekbezoek kleuters
Bibliotheekbezoek groep 5
Bibliotheekbezoek groep 3 en 4
Oud papier
Pietengym bovenbouw
Periode afsluiting

Nieuws vanuit school / Algemeen
Versiergroep
Soms ga je dingen als normaal beschouwen, terwijl het
dat niet is.
Als voorbeeld wil ik graag de versiergroep noemen, maar
zo zijn er ook de pleinwachten, de bibliotheekouders, de
ouderraad, de medezeggenschapsraad en alle ouders die
vrijwillig klaarstaan voor de school.
De versiergroep krijgt het iedere keer weer voor elkaar om
bij wisseling van seizoenen en bij feesten de school om te
toveren in een ander toneel.
Wij waarderen dit zeer.
Luizenbrigade
De luizenbrigade is weer nauwkeurig aan het speuren
geweest.
Her en der is wel een luis opgespoord, maar gelukkig was
de vangst ook deze keer weer vrij mager.
Dames, heel hartelijk bedankt voor het speurwerk.
Schoenmaatjes
Voor de herfstvakantie heeft u kunnen lezen dat we dit
jaar meedoen aan het project ‘Schoenmaatjes’ van
Edukans.
Deze week krijgen alle leerlingen een folder mee waarin
precies omschreven staat wat de bedoeling is van dit
project.
We hopen dat de kinderen enthousiast de schoenendoos
gaan inpakken.
Voor 30 november moeten de dozen weer ingeleverd zijn.

Lampionnenshow
In alle groepen wordt alweer
druk gewerkt om de lampionnen
klaar
te
krijgen.
Op
donderdagavond
8 november willen de leerlingen
graag hun lampionnen laten
zien. Vaders, moeders, opa’s, oma’s…..iedereen is
welkom. Van 18.00 uur tot 19.00 uur kunt u alle groepen
bezoeken. De ouderraad staat met een kopje koffie/thee
klaar. We hopen velen van u te mogen begroeten!
Fietscontrole – van de verkeersouders
Op 15 oktober heeft de jaarlijkse fietscontrole
plaatsgevonden bij de Lindelaar. Er zijn in totaal 153
fietsen gecontroleerd door 5 enthousiaste vrijwilligers van
Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen.
De gekeurde fietsen zijn verdeeld in drie categorieën te
weten
‘niet
goed’,
‘OKE-sticker’
en
‘dagfiets’.
Het merendeel van de fietsen kreeg een OKE-sticker.
Als alles in orde was met uitzondering van de verlichting,
werd de fiets bestempeld als ‘dagfiets’. Dit kwam het
meest voor bij groep 3 wat ook begrijpelijk is.
Van de 153 fietsen kwamen 42
niet door de keuring. De meest
voorkomende redenen voor het
afkeuren waren het ontbreken
van reflectoren op de rand van
de fietsband of in de wielen, het
niet functioneren van de bel en
open handvaten met het risico op het ‘appelboor’ effect.
De ‘appelboor’ kan een gat door de hele hand maken of
andere erge verwondingen veroorzaken.

Het ontbreken van reflectoren in de wielen is op te lossen
door ten minste 2 oranje reflectoren (in elk wiel) tegenover
elkaar aan de spaken te plaatsen. Dus witte reflectoren
zijn niet goed.
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De open handvaten zijn door de vrijwilligers van VVN
zoveel mogelijk opgevuld met kurk.
Als verkeersouders zijn wij zeer tevreden over de opkomst
voor de fietscontrole. Het is belangrijk dat kinderen veilig
deel kunnen nemen aan het verkeer. Aan de fiets mag het
niet liggen! Wij vragen uw aandacht voor het zoveel
mogelijk veilig maken van de fiets van uw kind. Zeker nu
de donkere dagen er weer aankomen.

Nieuws vanuit school / Groepen:
Afsluiting Kinderboekenweek
Op 12 oktober hebben
we gezamenlijk de
Kinderboekenweek
afgesloten. Elke groep
had iets ingestudeerd
om voor te dragen, iets
wat te maken had met
het thema vriendschap.
Wat heeft iedereen weer
zijn best gedaan! Als
finale zongen de juffen
en meesters voor
iedereen!

Groepen 3 en 4 Voorstelling
Op 11 oktober hebben de groepen 3 en 4 een voorstelling
bijgewoond: “Buiten de lijntjes”. Het ging over buren die
eerst nauwelijks contact met elkaar hadden. Gelukkig had
één van de buurvrouwen de cursus “Hoe maak ik
vrienden” gevolgd. Stapje voor stapje leerden ze om
rekening met elkaar te houden en dat als de dingen
anders gaan dan anders, dit heel leuk kan zijn. Eerst werd
er gezamenlijk gebarbecued en daarna gingen de
buurvrouwen als vriendinnen samen naar Parijs. En de
buurman vond het uiteindelijk allemaal goed.

Meer foto’s vindt u in het fotoalbum op de website van ons
IKC.
Groep 1/2 Dansworkshop
Vrijdag 19 oktober kregen de leerlingen van groep 1/2 een
dansworkshop. Deze workshop werd gegeven door een
gastdocent van Kunstgroep Noord. ’s Middags gaf
meester Marcel nog een poppenkastvoorstelling.
Het was een super leuke dag!

Groep 5b-6 - Bedrijventoer
De leerlingen uit de groepen 5b en 6
brachten een bezoek aan Van Egten
metaalverwerking te Beilen in het kader
van de bedrijventour. Als aandenken
kregen
de
kinderen
een
stalen
pennenhouder mee naar huis, nadat ze
eerst
geleerd
hadden
hoe
de
pennenhouder in elkaar wordt gezet!

Groep 3 Kinderboekenweek Tekenen
In het kader van de
kinderboekenweek
en
omdat het dierendag was,
mochten de kinderen uit
groep 3 hun huisdier,
beste vriend en zichzelf
tekenen.
Ze
hebben
vreselijk hun best gedaan en wat een mooie resultaten!
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Meer foto’s op de website, in het
fotoalbum.

Van de ouderraad

Ouderhulp op school!
Beste Ouders/verzorgers,
We hebben veel aanmeldingen gekregen om te helpen bij
de verschillende werkgroepen op school, allereerst
hartelijk dank hiervoor!
Er zijn zelfs zoveel aanmeldingen voor de werkgroepen
van het “versieren van de school” en “luizen controle” dat
deze vol zitten voor dit jaar!
Bij de werkgroep verkeer worden we versterkt door 1
persoon!
Bovendien hebben 3 personen zich aangemeld voor de
ouderraad!
De bibliotheek was aan het begin van het jaar al vol
vandaar dat deze niet op de lijst stond.
Ook zijn er vele aanmelding om af en toe eens te komen
helpen, ook dank hiervoor, we zullen u benaderen als er
extra hulp nodig blijkt te zijn!
De meeste mensen die zich hebben opgegeven voor een
bepaalde werkgroep hebben al bericht gekregen of staan
al in de app. van de werkgroep. Als u nog geen bericht
heeft gekregen dan nemen we zo spoedig mogelijk
contact met u op. U kunt zich natuurlijk nog steeds
aanmelden voor de verkeerswerkgroep en de pleinwacht.

Vriendelijke groet namens de O.R. De Lindelaar;
Jan Koerts (voorzitter), Cor Jager (penningmeester),
Alberto Jansen, Marian Tolsma, Judith Spaai, Annemiek
Lubbinge, Annemarie Lahuis, Djoke Timmerman.

*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:
SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest!
16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen
Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen,
dansen, spelen, springen, vallen en weer opstaan! En
doe wat jij wil..
Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen
(koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil jij graag een
keer een potje voetballen tegen de spelers van FC
Emmen of gamen tegen Luuck Jans (eSporter van FC
Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een giga
springkussen? Torens bouwen van mega lego of in de
ballenbak? Het kan allemaal..
Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het
grootste gratis indoor sport en bewegen festival van
Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je
lenigheid, coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen en
kracht in een jungle van spelletjes, sporten, videogames,
springkussens en verrassende challenges. Probeer alles
uit, verleg je grenzen en ontdek nieuwe sporten en
spellen. Ren je rot en beweeg je suf!
Waar en wanneer



Oud papier




Zaterdag 24-11-2018

Zaterdag 22-12-2018

Leo Bosman
Mark Brouwer
Henry Kleis
Jos Nijborg
Virginie Wijshof
Dhr. of mw. Weijers

Jaap Heling
dhr. of mw. Hooge
Erik Koning
W. Maat
Gerwin Poppinga
Marcel Zeewuster

Expo Assen (voormalig TT Hal) de Haar 11,
Assen
Vrijdag 16 november van 14:00 uur tot 18:00 uur
Entree is gratis

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
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Kijk voor meer informatie op
www.apenkooixxl.nl

