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Agenda
Datum
02-04
04-04
05-04
09-04
10-04
11-04
12-04
16+17-04
17-04
18-04
19 tm 2204
23-04 tm
03-05
06-05
07-05
10-05
13-05 tm
16-05
14-05
15 + 16-05
16-05
17-05
24-05
25-05
29-05
30+31-05
07-06

Nieuws vanuit school / Algemeen
Activiteit
OR-vergadering
Tennis groep 3
Periode afsluiting
Gr. 6 – excursie boerderij Benning
Leesvirus
Tennis groep 3
Koningsspelen
IEP eindtoets
gr. 7a: excursie Gevangenismuseum
gr. 7b: excursie Gevangenismuseum
Paasvakantie
Meivakantie
Luizencontrole
OR-vergadering
*Praktisch verkeersexamen gr. 7 en 8
*Techniekles gr. 8 Wolfsbos
Avond4daagse
Natuurspeurderstocht gr. 6
Schoolfotograaf
Techniektoer gr. 6 Woonservice
gr. 4: excursie Hunebedmuseum
gr. 3: excursie Hunebedmuseum
Oud papier
gr. 8: excursie Gevangenismuseum
Hemelvaartvakantie
Sportdag

Oud papier
In de maand april wordt er geen oud
papier gehaald. Dit in verband met het
niet beschikbaar zijn van
vrachtwagens op 20 april en op
27 april is het Koningsdag. S.v.p. uw
papier even sparen!

Periodeafsluiting
Op vrijdag 5 april is de derde periodeafsluiting.
Bijna alle groepen gaan een optreden verzorgen. De
ouders, opa/oma, buurman/buurvrouw van de leerlingen
uit de groepen 3, 5 en 7b zijn van harte welkom van 10.45
uur tot 11.45 uur. Per leerling uit genoemde groepen
mogen er echter niet meer dan 2 personen dit spektakel
bijwonen. Wij hebben er zin in!
Koningsspelen
Geachte ouders, verzorgers,
Vrijdag 12 april 2019 vinden voor de 7e
keer de Koningsspelen plaats.
De leerlingen van de Lindelaar doen natuurlijk mee. Ze
mogen sportief en oranje gekleed naar school komen. De
leerlingen van de groepen 3, 4 en 4-5 moeten deze dag
ook hun gymschoenen meenemen!
‘s Morgens:
*De bedoeling is, dat we de dag starten met een ontbijtje
in eigen groep.
*Daarna openen we buiten rond 9.30 uur
de
Koningsspelen met het lied/dansje “Pasapas van
Kinderen
voor
Kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM
*Rond 10.00 uur starten de Koningsspelen.
*De onderbouw (groep 1 t/m 4-5) heeft een eigen
programma in de sporthal. Gr. 3, 4 en 4-5 gymschoenen
meenemen!
*De bovenbouw organiseert zelf leuke sportieve
activiteiten.
Rond 12.00 uur is de ochtend afgelopen en kan iedereen
in z’n eigen groep gaan eten.
De leerlingen nemen die dag eigen
middageten en drinken mee!

fruit,

’s Middags: organiseren wij voor de groepen 3 t/m 8
een ruilbeurs. Een ruilbeurs is een rommelmarkt, maar…
we verkopen onze oude spullen
niet…… we ruilen met elkaar!
De kinderen nemen voor de ruilbeurs
het volgende mee:
* een kleed om je spullen op te
leggen.
* ruilspullen (denk aan strips, speelgoed, spelletjes,
knuffels, boeken….)
We maken er weer een gezellige en sportieve dag van!
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Nieuws vanuit school / Groepen:
Judo les groepen 3 t/m 8
Vrijdag 21 maart hebben de leerlingen uit de groepen 3 tot
en met 8 judo les gehad. Ze hebben allemaal goed hun
best gedaan op de tatami en veel plezier gehad.
Meer foto’s vindt u in het fotoalbum op de website van de
school.

Lente – groep 8b
Wat is er nu mooier dan genieten van de lentezon en op
hetzelfde moment met je schoolwerk bezig zijn…..
stillezen op het dakterras. Heerlijk toch?

Speurtocht in
groep 3!
De dictee
woorden waren
verstopt. Dus
zoeken en
schrijven maar!

Trainen – gr. 7 en 8
De meiden van groep 7 en 8 zijn hard en fanatiek aan het
trainen voor het schoolvoetbal toernooi……

Restaurant – groep 4/5
Afgelopen donderdag hadden we een tijdelijk restaurant in
groep 4/5. We hebben een nieuwe methode voor
wereldoriëntatie
uitgeprobeerd,
met
als
thema
'wereldrestaurant'. Groepjes kregen een werelddeel
toegewezen, moesten daar informatie over verzamelen en
1 gerecht maken dat uit het gekozen werelddeel komt.
Donderdagmiddag gingen we dat proeven...heerlijk! Wat
hebben ze ontzettend hard gewerkt! Aan iedereen die
heeft meegeholpen: bedankt!
Meer foto’s vindt u in het fotoalbum op de website van de
school.

Sportdag 7 juni – groepen 5 t/m 8
Afgelopen vrijdag heeft u een mailtje ontvangen met
verzoek om hulp bij de jaarlijkse sportdag.
Mocht u willen helpen, geef dan voor 15 april via mail
onderstaande
gegevens
even
door
naar
frank.klein@kitsprimair.nl. U mag dit ook doorgeven aan
de juf of meester van uw kind.
School:_________________________
Naam: _________________________ kind in gr: ______
Telefoon mobiel:_______________________
E-mailadres: __________________________
Wil graag helpen op de sportdag vrijdag 7 juni:
O Hele dag (het liefste 09.00 - 14-00 uur)
O blok 1 (09.00 - 11.45)
O blok 2 (11.45 – 14.00)
Zonder uw hulp kunnen we de sportdag niet realiseren!!
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Van de ouderraad

Bijlagen/link:

Schoolreis(betaling)

Kaboutervoetbal
V.K.W. begint weer met (gratis) kaboutervoetbal en wel op
zaterdag 13 april.
In de link kaboutervoetbal vindt u meer informatie.

Uw bijdrage voor de schoolreis is bekend. Door de oud
papier opbrengsten kan de ouderraad een groot deel van
de kosten op zich nemen. Voor u resteert een bijdrage
(voor de groepen 1 tot en met 7) van 10 euro per kind.
De leerlingen voor groep 8 betalen 100 euro voor hun
schoolkamp.
Ouders/verzorgers die ons gemachtigd hebben tot
automatische incasso kunnen er van uit gaan dat het voor
hen geldende bedrag begin april wordt afgeschreven.
Ouders/verzorgers die ons niet gemachtigd hebben
worden verzocht het voor hen geldende bedrag over te
maken op bankrekeningnummer:
NL95RABO 0146961978 ten name van St. Kits Primair/
OR de Lindelaar en onder vermelding van naam, groep /
namen en groepen van uw kind/kinderen.
We zien uw betaling graag op korte termijn tegemoet.

Zwembad de Boskamp
Op 28 april opent zwembad de Boskamp weer de deuren.
De voorverkoop abonnementen begint dan ook.
Meer informatie in de openingsadvertentie//link Boskamp.

Oudertevredenheid.
Vandaag hebt u middels een mail en
link een verzoek gekregen om een korte
vragenlijst in te vullen
(oudertevredenheidspeiling)

Oud papier
In april wordt er geen oud papier gehaald!
Zaterdag 25-5-2019
Stefan Borghardt
Roald Gils
Alberto Jansen
Danny Jansen
Johan Naber
Johan Wolters

Het zou fijn zijn als u meedoet aan deze
peiling; net als u willen we het beste voor uw kind!

De vragenlijst staat open tot 20 april, daarna is het niet
meer mogelijk om de vragenlijst in te vullen.
Alvast hartelijk dank!!!!

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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