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Agenda
Datum
17-01-2020
24-01-2020
25-01
29-01
30 + 31-01
04-02
07-02
17-02 t/m
21-02
24-02
28-02
29-02

Omdat dit soort taferelen veelal in de randstad spelen, lijkt
het
voor
ons
een
‘ver
ons
bed
show’.
Echter, de werkelijkheid is anders. We hebben dit
schooljaar een paar keer een zieke leerkracht gehad en er
was
GEEN
INVALLER
beschikbaar.
Gelukkig konden we het oplossen omdat we op maandag
en dinsdag een dubbele bezetting hebben op sommige
groepen.
Was dit op een andere dag gebeurd, dan hadden deze
kinderen die dag geen les gehad.
U begrijpt dat met deze problematiek het huidige
onderwijsniveau
niet
te
handhaven
is.
Wij staken dan ook voor betere arbeidsvoorwaarden
waardoor het beroep weer aantrekkelijk wordt voor jonge
mensen.

Activiteit
Techniek experience groepen 8
Techniek experience groep 7
Oud papier
MR-vergadering
Staking – leerlingen vrij
OR-vergadering
Margedag – leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Margedag – leerlingen vrij
Rapporten mee
Oud papier

IN FEITE STAKEN WE VOOR DE TOEKOMST VAN UW
KIND!

Nieuws vanuit school / Algemeen
De beste wensen!
Mag het nog?
Aangezien dit het eerste Lindeblad van 2020 is, doen we
het gewoon: Team, MR, OR en andere betrokkenen bij
IKC de Lindelaar geeft iedereen de beste wensen voor het
nieuwe jaar 2020 met:

lente hoop
zomerse warmte
herfst geluk
winterse geborgenheid
Staking 30 en 31 januari aanstaande
Zoals het er nu naar uitziet is er op 30 en 31 januari een
landelijke onderwijsstaking.
De Lindelaar doet hier aan mee en dat betekent dat er die
dagen
geen
onderwijs
gegeven
wordt.
De school is dus dicht op 30 en 31 januari 2020!
Voor het team van de Lindelaar is het salaris niet de
hoofdreden om te staken. We maken ons bijzonder veel
zorgen over het huidig lerarentekort en ook vooral om wat
de toekomst moet brengen.
In den lande worden nu al allerlei maateregelen getroffen
om het lerarentekort op te vangen. Sommige scholen
gaan 4-daagse werkweken invoeren, andere scholen
zetten ouders voor de groep. Ook hebben regelmatig
klassen geen onderwijs en zijn de kinderen thuis.

Beleid Kits Primair bij code rood
Geeft het KNMI code rood af voor de nacht en/of de
volgende dag? Dan bekijken wij ’s morgens in hoeverre
wij wel of geen kinderopvang en onderwijs kunnen
aanbieden.
Als besloten wordt de locaties te sluiten, plaatsen wij zo
spoedig mogelijk een bericht op onze website. Daarnaast
sturen wij de ouders/verzorgers een mail. Indien er een
internetstoring is, proberen wij u telefonisch te bereiken.
Ons streven is om alle betrokkenen voor 7.30 uur te
informeren. Degene die voor 7.30 uur al gebruik maakt
van kinderopvang, ontvangt een persoonlijk bericht van de
pedagogisch medewerker.
Ontstaat er gedurende de dag een weeralarm (code
rood)? Ook dan informeren wij ouders en verzorgers via
de mail en de website over de ontstane situatie.
Kinderopvang
Voor een aantal mensen zorgt het voor veel ongemak
wanneer de lessen vervallen en er geen kinderopvang
beschikbaar is. Daarom doen wij ons best om in ieder
geval
op
drie
centrale
locaties
kinderopvang aan te bieden. Wij kunnen
echter niets beloven. De veiligheid van de
kinderen en de medewerkers staat
voorop.
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Nieuws vanuit school / Groepen:
Groep 3a
We hebben in groep 3a: gelezen met een “lichtje”;
gedobbeld met vriendjes van 10; een rendier geknutseld.
Dus hard gewerkt en lekker geknutseld.

Groep 3b - sneeuwballen
Met spelling hebben we vorige week
geoefend met sneeuwballen. De woorden
stonden op sneeuwballen en aan de
leerlingen de taak om de woorden op de
goede kant van het papier te schrijven.
De au (noemen wij atje-au) en de ou
(otje-au). De kinderen zijn heel fanatiek
bezig geweest!

Groep 8 – knipkunst
Net voor de kerstvakantie hebben de kinderen van de
groepen 8, onder leiding van de dames van het museum
van knipkunst, een kerststal geknipt. Ook hebben ze de
knipkunsten in het museum bewonderd.

Van de ouderraad

Oud papier
Groep 1-2 – kniepertjes
Alle kleine bakkertjes uit de groepen 1 en 2 hebben
heerlijke “kniepertjes” gebakken; dat was een groot
succes.
Helaas……… alles is op 

Groep 5 – Museumbezoek
In het vorig Lindeblad heeft u kunnen lezen dat groep 5
een bezoek heeft gebracht aan de tentoonstelling
Barbizon van het Noorden in het Drents Museum.
Een aantal foto’s van dit bezoek staan in het fotoalbum op
de website van de school.

Zaterdag 25-1-2020
René Dolfing
Rolf Dolfing
Joyce Hoving
Kor Koesen
Erik Koning
Richard Meijers

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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Zaterdag 29-2-2020
E. Nijenhuis
Jan Gerben Dijk
John Evers
Raymond Gall
Erik Reintsema
Jeroen Oosting
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Ingekomen:

Power Kidzzz
Een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 7 en 8. In de training wordt door middel
van spel en praten allerlei sociale vaardigheden en
weerbaarheid geoefend. Hierbij wordt er ook gekeken
naar de individuele behoefte van het kind. De Power
Kidzzz training bestaat uit 8 bijeenkomsten met minimaal
6 en maximaal 10 kinderen. De training vindt plaats op
woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur.
De eerste bijeenkomst is op 8 april 2020. U kunt uw kind
zelf aanmelden.

'75 jaar Vrijheid' Westerbork e.o.
Van 6 tot en met 12 april wordt het evenement '75 jaar
Vrijheid' Westerbork e.o. gehouden. Er is een uitgebreid
programma, waarin ook de beide basisscholen een
prominente plek hebben. De groepen 7 van beide scholen
zijn samen met begeleiders van theaterschool Garage TDI
uit Assen bezig met een muziektheaterspektakel met
theater, zang en dans. Er wordt elke woensdag van 13.00
tot
14.00
uur
geoefend.
Op dinsdag 7 april as. zal dit 's middags worden
opgevoerd en 's avonds kunnen (groot)ouders en anderen
het meebeleven. Dit gebeurt in een grote tent op het
Evenemententerrein.
Ook het koor De Diva's heeft een inbreng in het geheel, er
wordt gewerkt aan een projectkoortje en aan een
muziekcombo dat het kinderkoor zal ondersteunen en
begeleiden.
Inmiddels wordt er ook een werkgroep van ouders
gevormd die de taak krijgt een mooi en functioneel decor
te maken, de kleding voor de leerlingen te verzorgen en
evt. attributen te verzamelen of te maken.

Informatie over de trainingen
De trainers van deze groepen zijn gecertificeerde
groepstrainers.
Alle trainingen worden gegeven in gebouw van het
Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Nassaukade 4 in
Beilen. Voor de trainingen geldt een eigen bijdrage van 50
euro.
Bij financiële problemen is het altijd mogelijk om te
overleggen over de hoogte van de eigen bijdrage. De
trainingen vinden doorgang bij voldoende deelname; bij te
weinig aanmeldingen wordt de startdatum verschoven.
Deelname aan de cursussen is mogelijk na een
intakegesprek met de trainers.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met de FrontOffice CJG.
Telefonisch op 0593 -52 22 62 of per mail naar
fo.cjg@middendrenthe.nl
www.cjgmiddendrenthe.nl en www.welzijnswerkmd.nl

We zullen u om de 2 weken in de nieuwsbrieven van
beide scholen op de hoogte brengen van ontwikkelingen,
vorderingen, e.d.

Cursusaanbod centrum Jeugd en Gezin:
Schatjes Katjes Watjes
Een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 5 en 6.In de training wordt door middel
van spel en praten allerlei sociale vaardigheden geoefend.
Hierbij wordt er ook gekeken naar de individuele behoefte
van het kind.
Deze speelse training bestaat uit 8 bijeenkomsten met
minimaal 6 tot maximaal 10 kinderen en vindt plaats op
woensdagmiddag van 14.45 uur tot 16.15 uur. De eerste
bijeenkomst is 5 februari 2020. U kunt uw kind zelf
aanmelden.
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