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Agenda
Datum
27-06-2020
03-07-2020
06-07 t/m
14-08-2020

Activiteit
Oud papier
Leerlingen om 12 uur vrij!!
Zomervakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen
Einde schooljaar
Het eind van het uiterst bizarre schooljaar 2019 – 2020 is
bijna aangebroken.
Laten we hopen dat een volgende besmettingsgolf uitblijft
en we het komend schooljaar weer ‘gewoon’ les kunnen
geven.
Aan de hand van een aantal onderwerpen wil ik u graag
informeren over het restant van dit schooljaar en u een
inkijkje geven in het komend schooljaar.
Schoolfoto’s
Zoals u zult weten heeft het RIVM duidelijk aangegeven
dat scholen zoveel mogelijk moeten voorkomen dat
ouders en externen in het gebouw komen.
Daarom hebben we besloten om de schoolfotograaf niet
te laten komen.
Om toch een herinnering te hebben aan dit schooljaar,
heeft collega Marith groepsfoto’s gemaakt.
Alle leerlingen krijgen een
groepsfoto en deze wordt
uitgereikt in de laatste
schoolweek.

Rapport
Uiteraard krijgen de leerlingen dit jaar ook een
eindrapport. Alleen al om pedagogische redenen vinden
we dit zeer wenselijk (het is voor een kind toch altijd leuk
om het rapport aan familie, vrienden en kennissen te laten
zien). Omdat we sinds het begin van de corona-crisis niet
veel toetsen hebben afgenomen zal het rapport niet
drastisch verschillen van het rapport dat in maart is
afgegeven. Ook zijn er geen Cito-toetsen afgenomen
omdat we de tijd liever wilden besteden aan het
resterende deel van de basisvakken.
De afname van een Cito-toets neemt namelijk veel tijd in
beslag. Het rapport wordt op 26 juni meegegeven.
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10-minuten gesprekken
Koos van Riezen heeft in zijn laatste brief aan de ouders
al aangegeven dat we geen 10-minuten gesprekken
voeren op de manier waarop we dat altijd deden.
Uiteraard heeft dat te maken met het feit dat het RIVM
duidelijk heeft aangegeven dat we moeten voorkomen dat
er teveel verkeer ontstaat tussen volwassenen in het
gebouw.
Daarnaast hebben we geen Cito-toetsen afgenomen en is
de laatste bijeenkomst van het jaar altijd een facultatieve
bijeenkomst. Ouders die we graag willen spreken worden
uitgenodigd en ouders die ons
graag willen spreken krijgen
daarvoor
de
gelegenheid.
Uiteraard geldt dit nog steeds, maar
het gesprek zal dan per telefoon
plaatsvinden.

Cito-toetsen
Twee keer per jaar worden er Cito-toetsen afgenomen om
te kijken hoe het niveau van onze leerlingen is ten
opzichte van de vorige afname en ten opzichte van het
landelijk niveau.
Stichting breed hebben we afgesproken dat we stoppen
met het Cito omdat we al een aantal jaren constateren dat
de toetsen van het Cito erg talig zijn (ook bij
rekenopgaven).
Leerlingen die minder gevoel hebben voor taal, maar
goed kunnen rekenen komen op de Cito-toets rekenen
vaak minder uit de verf.
Omdat we erg goede ervaringen hebben met de eindtoets
van IEP (ook landelijk genormeerd en goedgekeurd door
de inspectie), hebben we besloten om helemaal over te
stappen op het IEP leerlingvolgsysteem.
Normaliter kent het IEP leerlingvolgsysteem ook twee
afnames per jaar, maar volgend jaar nemen we de IEPtoetsen drie keer af. De eerste keer is in oktober om de
beginsituatie van de leerlingen weer goed vast te kunnen
stellen na deze corona periode en verder nemen we de
toetsen af in januari en mei/juni. In het oudergesprek van
november kunnen we u dan informeren
over de
resultaten van de eerste afname.

Laatste schooldag
We hebben in de planning om een gezellige laatste
schooldag te organiseren. Het organiserend comité is al
druk bezig met de voorbereiding.

klik hier voor het fotoalbum op onze website

Tel:
0593 331998
E-mail: info.delindelaar@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/delindelaar

De Lindelaar is onderdeel van:

Juf Jeltje
Juf Jeltje gaat over twee weken genieten van haar
pensioen. Vanzelfsprekend gaan we hier volop aandacht
aan besteden, rekening houdend met de richtlijnen van
het RIVM.

Groepsindeling
Vrijdag 26 juni krijgt u traditiegetrouw weer informatie over
de groepsindeling (één na laatste vrijdag voor de
zomervakantie). In een eerder bericht heb ik aangegeven
dat we onder andere gaan werken met 2x een groep 3 en
1x een groep 4. De laatste weken hebben we vanwege
verhuizingen aanmeldingen van leerlingen gekregen in de
hiervoor genoemde groepen waardoor er een behoorlijke
scheefgroei dreigde te ontstaan in leerlingenaantal.
Rondom 30 leerlingen in groep 4 en rondom 15 leerlingen
in de groepen 3. Wij vinden dat we dit niet kunnen
verkopen aan de desbetreffende ouders en daarom gaan
we volgend schooljaar werken met een groep 3, een
groep 3/4 en een groep 4. Alle drie de groepen zullen dan
ongeveer 20 leerlingen hebben.
Afscheid groep 8
Omdat groep 8, voor wat betreft de specifieke activiteiten
die we jaarlijks met deze groep doen, vanwege de corona
maatregelen er wat karig vanaf
dreigt te komen, hebben we nog
een
leuke
dag
voor
ze
georganiseerd bij Joy Time in
Grolloo. Helaas kan het niet tippen
aan een 5-daagse schoolreis naar
Ameland, maar het is in ieder
geval nog een leuke afsluiting.

Nieuws vanuit school / Groepen
Groep 3a
Met het warme weer is
er natuurlijk niets leuker
dan schrijven met water
💦

Ook hebben we buiten
woorden geschreven met
verschillende spellingregels. Wat werd er hard gedobbeld
en gewerkt!

Groep 1/2c
Pompom wil vliegen! We zagen dat vliegen op een
trampoline en met een ballon niet echt goed ging….
Met een drone lukte het Pompom wel! Tijdens de werkles
verschenen er de mooiste knutselwerkjes van Pompon en
een drone.

Vrijdag 03-07-2020
De laatste vrijdag voor de zomervakantie!
Denkt u er aan dat uw kinderen om 12.00 uur vrij zijn?
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Groep 1b/2b
Warm weer? IJsjes!
Ook meester Dolf heeft van de week een ijsje gekocht in
het ijswinkeltje van groep 1b/2b.

Van de ouderraad

Al lekker ijsje gehaald????
Beste kinderen, hopelijk hebben
jullie allemaal al gebruik gemaakt
van de waardebon om een ijsje op
te halen bij cafetaria No. 5.
Zo niet, doe dit dan nog snel; de
waardebon is nog geldig tot en met
zondag 5 juli.
Oud papier Zaterdag 27-06-2020
Dennis ter Heide
Anno Hoekstra
Martin Lubbinge
Henri Meijering
Alwin Brunsting
Tom Delobel
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.

IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork
Tel:
0593 331998
E-mail: info.delindelaar@kitsprimair.nl
Website: www.kitsprimair.nl/delindelaar

De Lindelaar is onderdeel van:

