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Agenda
Datum
11-12
20-12
21-12
22-12
24-12 t/m
04-01-2019
08-01
11-01
14-01
17-01
26-01

Master Opleiding intern begeleider, Nicole de Groot
Dit schooljaar ben ik gestart met de Master Opleiding
Educational Needs in Zwolle, met de leerroute
talentontwikkeling en toekomstgericht leren.
Tijdens deze opleiding houd ik mij bezig met de vraag hoe
het onderwijs nu en in de toekomst voor elke leerling
kansen geeft om talenten te ontwikkelen.
Een onderdeel van de opdrachten, die ik moet uitvoeren,
is het maken van beeldopnamen. Deze opnamen zijn
vooral gericht op mijn persoonlijke ontwikkeling en worden
beoordeeld door mijn docent. Zodra de beeldopnamen
beoordeeld zijn worden deze verwijderd.
Wanneer ik beelden van mijn activiteiten maak, waar
leerlingen bij op staan, zal ik u als ouder/verzorger
hierover van te voren informeren en om toestemming
vragen.
Vriendelijke groet, Nicole de Groot
Meerschools intern begeleider

Activiteit
OR-vergadering
Kerstviering
Leerlingen om 12.00 uur vrij!
Oud papier
Kerstvakantie
OR-vergadering
Gr. 8 – Techniekles Wolfsbos
Luizencontrole
Gr. 6 - Leesvirus
Examen jeugd EHBO
Oud papier

Nieuws vanuit school / Algemeen
Gala kerstdiner
Donderdag 20 december vieren wij kerst met een
feestelijk diner. U hebt hierover reeds via de mail bericht
gekregen. Via de link kerstdiner IKC de Lindelaar
vindt
u
nogmaals
alle
informatie!
Opgelet
Vrijdag 21 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Noteer dit in uw agenda/planner!
Jeugd-EHBO
Jeugd-EHBO stopt met lesgeven in de maand december.
We starten weer op dinsdag 8 januari 2019 en op
donderdag 10 januari 2019.
De week daarop kunnen alle kinderen nog op dinsdag
15 januari een laatste les volgen.
Het examen wordt afgenomen op donderdag 17 januari.
Dit geldt voor alle leerlingen, zowel die van de dinsdag als
van de donderdag.
Jan Laning gaat de grondoefeningen examineren en
Trijnie Kasius komt de theorie-examens afnemen.
Aafke Eefting gaat de verbandleer
bij de kinderen examineren.
De docenten Huib, Aafke en Dina
wensen een ieder een fijne
decembermaand en een gezond
2019 toe.

Schoenendoos actie van Edukans
Op 30 november was de uiterste
inleverdatum voor de schoenendozen
en op 6 december heeft Anita Wilkens
alle dozen naar Assen gebracht.
Maar
liefst
178
dozen
lagen
opgestapeld in onze centrale ruimte en
daaruit mag je concluderen dat de
kinderen van MFA Groene Borg goed
hun best hebben gedaan.
Middels het track en trace systeem kunnen we vanaf nu
volgen waar de dozen naar toe gaan.
Langs deze weg willen we alle gulle gevers hartelijk
danken voor het schenken van een doos met inhoud en
uiteraard Anita voor het vervoeren van de dozen.
We zijn ervan overtuigd dat we heel veel kansarme
kinderen blij gemaakt hebben.
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Luizencontrole
Op 14 januari worden de kinderen weer gecontroleerd op
hoofdluis.
Namens de controleurs het verzoek om op deze dag geen
gel of andere zaken in het haar van uw
kind te doen en/of ingewikkelde kapsels
te maken. Dat maakt de controle voor
alle partijen gemakkelijker!
Hartelijk dank voor uw medewerking

Nieuws vanuit school / Groepen:
Periodeafsluiting
Vrijdag 30 november vond er weer een periodeafsluiting
plaats. Tijdens deze afsluiting traden alle groepen op. Het
thema was …….. hoe verrassend …….. Sinterklaas!
Het publiek heeft genoten van de diverse acts.
Meer foto’s vindt u in het fotoalbum op de website school

Sinterklaas!
Op 5 december was het dan zover. Sinterklaas en zijn
pieten werden hartelijk onthaald op MFA Groene Borg.
‘s Morgens in alle vroegte kwam hij met een prachtig
versierde dieplader aan.

TERUGBLIK
Het eind van het kalenderjaar nadert en dan dwalen de
gedachten nog wel eens terug naar de voorbije tijd.
We kunnen terugkijken op enerzijds een mooi jaar met
mooie schoolresultaten en op enthousiaste ouders waar
we veel steun aan hebben. Tegelijkertijd kijken we ook
terug op nare periodes in de privésfeer van verschillende
teamleden, maar ook in de privésfeer van verschillende
dorpsgenoten. Ik hoop dat 2019 in vele opzichten een
stuk zonniger mag worden. Als team willen we de vele
vrijwilligers hartelijk bedanken voor de ondersteuning in
het afgelopen kalenderjaar. Vooruitblikkend wensen we
iedereen prettige en gezellige feestdagen toe en we
maken er een goed 2019 van.

De pieten waren waren nog vreselijk moe en moesten
wakker gemaakt worden! Dit ging niet eenvoudig, maar
na veel dansen en liedjes zingen werden ze een beetje
wakker. Vooral bij het lied: Chocolalalala! Deed het goed.
Eenmaal wakker gingen iedereen naar binnen. Binnen
werd er volop genoten van de komst van de sint en zijn
pieten.
De groepen 1 t/m 4 hebben een fijne ochtend in de
sporthal beleefd. Ze hebben veel optredens laten zien aan
sint en zijn pieten en er werd rijkelijk gestrooid met
pepernoten.

De groepen 5 t/m 8 konden s
middags hun optredens laten
zien aan de sint en zijn pieten.
Dance for the Sint! Was een
groot succes!
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Iedereen heeft genoten van de sint en pieten! We kijken
terug op een prachtige dag.
Alle vrijwilligers die deze dag hebben geholpen en dit alles
mogelijk hebben gemaakt willen we dan ook van harte
bedanken!
Meer foto's kunt u vinden in het fotoalbum op de site
school.

Groepen 7-8 Speciale lessen
De maand november stond in het teken van social media
en de gevaren van het internet in de groepen 7 en 8.
Gastdocent Joan Wolters heeft gastlessen verzorgd over
dit onderwerp.
Deze gastlessen werden mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van het Centrum voor Jeugd & Gezin
Midden-Drenthe.
Hiervoor willen we hen hartelijk bedanken

Groep 3 – au
Au, au, au!
Veel kinderen in groep 3 hebben zich pijn gedaan in de
klas vorige week… Maar gelukkig was het niet echt. We
hebben de letter au geleerd!

Van de ouderraad

Oud papier

Groep 8b - Sinterklaas
Vol verwachting klopte toch ook nog het hart van de
kinderen uit groep 8b…… en terecht.
Het sinterklaasfeest was weer heel erg leuk!

Zaterdag 22-12-2018
Jaap Heling
dhr. of mw. Hooge
Erik Koning
W. Maat
Gerwin Poppinga
Marcel Zeewuster

zaterdag 26-1-2019
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.
Bijlagen/link
Vuurwerkveilig
Namens Veiligheidsregio Drenthe en Brandweer Drenthe
attenderen wij u via de link vuurwerkveiligcampagne op
een site met tips en een quiz. Wellicht handig en vast heel
nuttig!

Dit is het laatste Lindeblad van het jaar 2018.
Een goede kerstvakantie, fijne dagen en een
veilige start van 2019 gewenst!
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