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Agenda
Datum
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
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
Kerstvakantie

Schoenmaatjes van Edukans
De schoenendoosactie die we als
Groene
Borg
(Lindelaar
en
Wegwijzer) hebben opgezet verloopt
enorm goed.
Er staan al tientallen, prachtig
versierde, dozen tentoongesteld in onze centrale ruimte.
De uiterste inleverdatum is vrijdag 30 november.
Op donderdagmiddag 6 december, tussen 13.00 uur en
15.30 uur, moeten de dozen ingeleverd worden bij Ballorig
in Assen.
We hebben gelukkig al één ouder die mee wil rijden, maar
we zouden het op prijs stellen wanneer er nog een ouder
wil helpen bij het vervoer. Een bestelbus of een kar achter
de auto zou een uitkomst zijn.
Wie wil donderdag 6 december ’s middags meerijden?

Luizencontrole

Nieuws vanuit school / Algemeen
Opgelet
Vrijdag 21 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Noteer dit in uw agenda/planner!
Sinterklaas hulp diploma.
In het vorig Lindeblad hebben we al verteld dat alle
kinderen van KITS PRIMAIR een Sinterklaas Hulp
Diploma kunnen verdienen.

Bezoek Sint en Pieten bezoeken ons op woensdag 5
december.
De Sint heeft ons laten weten dat hij ruimte heeft gemaakt
in zijn drukke schema voor alle kinderen van De Lindelaar
en De Wegwijzer. Een gezamenlijk feest voor beide
scholen!
Wel hebben de Sint en de Pieten een verzoek… zij willen
graag dat de parkeerplaats VRIJ blijft van auto’s! Kom
dus op de fiets die dag, lopend mag ook natuurlijk. Woont
u ver weg, parkeer dan de auto bij de tennisbaan of bij het
voetbalveld
aan
de
Perkenslag.

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
groep 1a/2a
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

In het vorig Lindeblad stond vermeld dat ook de driejarige
peuters meedoen en ingedeeld zijn bij de groepen 1/2 Dit
is echter niet correct; de peuters gaan via de
peuteropvang de “pietengym” beoefenen.
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Voor
alle
kinderen
vanaf
groep
5
geldt:
Neem op dinsdag 4 december je surprise/gedicht
mee naar school!
Want op woensdag 5 december blijft iedereen buiten om
de Sint en de Pieten een warm welkom te geven. Ook
ouders zijn van harte welkom. We verwachten Sint en zijn
Pieten
tussen
8.15
en
8.30
uur.

De deur van de school gaat open om 8:50 uur. De
kinderen houden dus hun tassen
bij zich!
Kom op tijd, om 8.10 uur is het gezellig op het plein met
muziek en koffie / thee voor ouders.
De kinderen gaan bij hun leerkracht op de afgesproken
plaats staan, zonder ouders.
Na het ontvangst buiten op het schoolplein lopen de
kinderen met hun leerkracht (zonder ouders) naar binnen.
De kleuters van de Wegwijzer zijn als eerste aan de beurt
om naar de sporthal te gaan, daar ontmoeten ze Sint en
Pieten. De ouders zijn van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Tijd voor De Wegwijzer : 9.00 – 9.40 uur.
Ingang: buitenom, gebruik de deur vlak bij de
kleedkamers! Wilt u a.u.b. uw schoenen in de kleedkamer
uit doen en op sokken de gymzaal ingaan. Uitgang: via
de
kleedkamer
naar
buiten.
Ook de ouders van de kleuters van
de Lindelaar zijn van harte welkom
om mee te kijken in de sporthal. Tijd
voor de Lindelaar : 9.45 – 10.25 uur.
Ook zij gaan buitenom naar binnen en kunnen de
schoenen in de (andere) kleedkamer uit doen.

Groepen 7 en 8 - VOMOL les
De groepen 7 en 8 hebben vrijdag 16 november een
VOMOL les gehad. VOMOL betekent veilig omgaan met
opvallende landbouwvoertuigen. De leerlingen kregen
uitleg over de dode hoek, over waar je het beste kunt
staan met de fiets etc. Erg leerzaam!

De Sint commissie van de Lindelaar en de Wegwijzer.

Programmeerles – groepen 3, 4 en 4-5
Maandag 19 november kregen de leerlingen van groep 3,
4 en 4/5 een les over programmeren. Ze gingen de
Beebot programmeren om boeken te vinden! De les werd
verzorgd door medewerkers van de bibliotheek.
Meer foto’s vindt u in het fotoalbum.

Nieuws vanuit school / Groepen:
Groep 3 - Spelletjesmiddag
Dinsdag 14 november
hebben
we
een
spelletjesmiddag
gehouden.
Om 13.30 uur stonden
er vier ouders klaar om
met
de
leerlingen
leesspelletjes te doen.
Elke ouder speelde een
half uur met een groepje
kinderen verschillende
spelletjes, die aansluiten
bij de leesmethode Lijn
3. Het was een gezellige
en leerzame middag.
De
rest
van
het
schooljaar willen we één
keer per maand een spelletjesmiddag houden.
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Bijlagen/link
Welzijnswerk Midden-Drenthe organiseert op 15-12-2018
een activiteit voor jonge mantelzorgers.
Klik op link activiteit mantelzorgers voor meer informatie.

Een smakelijke…
rekenles in groep 3
De kinderen in groep 3 leren op een leuke
en vooral lekkere manier rekenen; ze maken
groepjes van vijf met ….. pepernoten!

Van de ouderraad

Oud papier
Zaterdag 22-12-2018

zaterdag 26-1-2019

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

Henk Blauw
Jan Gerben Dijk
Martijn Heijting
Kor Koesen
Anne van Vliet
Rene Vrieling

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.
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