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Agenda
Datum
15-11
19-11
24-11
28-11
30-11
03-12
05-12
07-12
11-12
20-12
21-12
22-12
24-12 t/m
04-01-19
14-01-19

Activiteit
Bibliotheekbezoek kleuters
Bibliotheekbezoek groep 5
Bibliotheekbezoek groep 3 en 4
Oud papier
Sinterklaas hulp diploma bovenbouw
Periode afsluiting
Sinterklaashulp diploma onderbouw
Sinterklaasviering
Groep 7 – techniekmiddag Wolfsbos
OR-vergadering
Kerstviering
Leerlingen om 12.00 uur vrij!!
Oud papier

De (groot)ouders zijn uiteraard ook uitgenodigd, niet
alleen om te komen kijken, maar ook om te helpen. Veel
kinderen hebben een “vinger” nodig om over het
“winderige dak” te balanceren. In onderstaand schema
ziet u wanneer de groepen worden verwacht:
08-45 – 09.30
09.35 – 10.20
10.25 – 11.10
11.15 – 12.00
12.05 – 12.50
12.55 – 13.40

Maandag 03-12
groep 1c/2c (3 jr. KDV)
groep 1a/2a (3 jr. KDV)
groep 1b/2b
groep 3
groep 4/5
groep 4

Woensdag 28-11
groep 8a
groep 8b
groep 7b
groep 6
groep 5
groep 7a

Kerstvakantie
Luizencontrole

Nieuws vanuit school / Algemeen

Nieuws vanuit school / Groepen:

Opgelet
Vrijdag 21 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Noteer dit alvast in uw agenda/planner!
Sinterklaas hulp diploma.
Komende zaterdag arriveert Sinterklaas weer in
Nederland. Er breekt een spannende tijd aan voor veel
kinderen. Uiteraard vieren wij op 5 december
“Sinterklaas” op IKC de Lindelaa en de leerlingen worden
ook dit jaar in de gelegenheid gesteld om een Sinterklaas
hulpdiploma te halen.
Alle kinderen van KITS PRIMAIR kunnen zich namelijk
gaan bewijzen in hun klim- en klautertechnieken. Lifestyle
verzorgt op de gymlocatie van de school een activiteit
waarbij alle kinderen een Sinterklaas Hulp Diploma
kunnen gaan verdienen. Deze dag met muziek en de
aanwezigheid van (groot)ouders, met of zonder camera,
belooft weer een leuk festijn te worden. De driejarige
peuters mogen ook meedoen. Ze staan ingepland bij
de groepen 1 en 2. (zie schema) Ook de leerlingen uit
de bovenbouwgroepen komen in aanmerking voor een
diploma.

Spelmateriaal

De ouderraad heeft een budget voor spelmaterialen
beschikbaar gesteld. De leerlingen zijn hier heel blij mee
en maken dankbaar gebruik van het speelgoed!
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Groep 4 – wensketting maken
Donderdag 1 november 2018
hadden de leerlingen van
groep
4
een
workshop
Wensketting
maken.
De
workshop werd gegeven door
beeldend docent Marieke
Smink.
De kinderen moesten op een
piepklein briefje een wens
schrijven en daarna van viltwol
een balletje maken. Hierin
werd het briefje verstopt.
Daarna gaven de kinderen hun eigen wensketting aan
een ander kind en mochten de goede wensen gelezen
worden.
Het was heel leuk om te doen en de resultaten waren
werkelijk prachtig.
Het
gehele
stappenproces
in
foto’s vindt u in het
fotoalbum op de
website
van
de
school
–
https://delindelaar.nl/
fotoalbum-2/

Lampionnenshow
Wauw, wat was het gaaf afgelopen donderdagavond!
Mooie lampions, mooie lokalen, mooie avond.
Groot en klein hebben genoten van dit sfeervolle
evenement en wat een opkomst!
U vindt een foto impressie in het fotoalbum op de website
van de school. - https://delindelaar.nl/fotoalbum-2/

Van de ouderraad

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

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.

IKC de 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:

