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Agenda
Datum
08-03
11-03
14-03
15-03
18 – 22-03
19-03
21-03
30-03
02-04
10-04
16+17-04
19 tm 2204
23-04 tm
03-05

Activiteit
Techniektour groep 7a+7b Ruinen
Groep 3: Bezoek bibliotheek
Rapport mee
Leerlingen vrij - Staking
Contactweek gr. 1 t/m 7
Open ochtend, 08.30 uur – 11.30 uur
Open ochtend, 08.30 uur – 11.30 uur
Oud papier
OR-vergadering
Leesvirus
IEP eindtoets

De open ochtend is een mooie kans om alvast een keertje
(met uw kind) sfeer te komen proeven.
Uiteraard is het ook mogelijk om op een ander moment
kennis te komen maken. Voor een oriënterend gesprek
kunt u telefonisch contact opnemen met de IKC-directie.
Kent u ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor
hun kind? We stellen het op prijs als u deze ouders ook
wilt attenderen op de open dag en op de mogelijkheid
voor een vrijblijvende afspraak.
We zien u graag op 19 of 21 maart!

Paasvakantie
Meivakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen

Nieuws vanuit school / Groepen:

Staking
Beste ouders/ verzorgers,
Op vrijdag 15 maart vindt er een landelijke staking
plaats
in
het
onderwijs.
Op 15 maart wordt er geen les gegeven op IKC de
Lindelaar. De kinderen zijn op deze dag vrij.
Het geld dat vrij kwam door de eerste staking, is bij ons op
school onder andere gebruikt voor het splitsen van
groepen.
We nemen u graag nog iets verder mee in onze motivatie
om weer te staken en daarom verwijzen wij u naar de
bijlage/link “staken 15 maart Lindelaar”.

Vogelhuisjes maken groepen 8
Enkele weken geleden hebben de leerlingen van de
groepen 8, onder begeleiding van Natuurbeheer, een
aantal vogelhuisjes in elkaar gezet. Dat in elkaar zetten
was nog een hele klus, maar uiteindelijk is het iedereen
gelukt een goed vogelhuisje te maken.
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen met behulp van
Henk en Niek de vogelhuisjes opgehangen. Nu maar
hopen dat alle huisjes binnenkort bewoond zijn, maar
gezien de krapte op de woningmarkt zal dit geen
probleem zijn!
Meer foto’s vindt u in het fotoalbum op de website.

School!Week: Ik ben welkom - Open ochtend(en)
Wilt u graag een kijkje nemen in de klas van uw kind?
Dat kan!
Op 19 en 21 maart openen wij onze deuren van 08.30 uur
tot 11.30 uur voor ouders en andere belangstellenden. U
kunt dan rondkijken en lessen bijwonen. Natuurlijk kunt u
ook binnenlopen bij de kinderopvang.
U bent van harte welkom in ons integraal kindcentrum!
Wilt u gebruik maken van kinder-, peuteropvang of wordt
uw zoon of dochter binnenkort vier jaar?
Ook dan nodigen wij u graag uit!
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Groep 3 – buitenwerk
De leerlingen van groep 3 hebben vorige week lekker
buiten gewerkt: dictee op het plein (heeft u de woorden
zien staan?), buurgetallen oefenen, leesestafette en
samen 10 tikkertje!
Leren én genieten in het zonnetje.
Ook hiervan meer foto’s in het fotoalbum op de website.

Groep 8 – oppervlakte
Hoe bereken je een oppervlakte?
Met dergelijke vraagstukken zijn
de leerlingen van groep 8 bezig
geweest.
Hoeveel kinderen passen er bij
voorbeeld in een vierkante
meter?
Meer dan we dachten……..
17 kinderen!

Snoeien – groepen 8
Onder leiding van Landschapsbeheer Drenthe hebben de
leerlingen van beide groepen 8 hun handen uit de
mouwen gestoken. In het natuurgebied Ruyghe Venne
werden de snoeisnaren en ander materiaal gehanteerd,
uiteraard met inachtneming van de veiligheidsregels.

Van de ouderraad

Oud papier
Zaterdag 30-3-2019
Johan Abbing
Ramon Gall
Wesley Lammerts van Bueren
Marcel Lok
Gerda Schokker
Coos Luning
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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