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Uiteraard is het begin op een nieuwe school waar ze
opeens weer de jongsten zijn, eerst weer even onwennig.
Maar uit ervaring weten we dat ze zich al weer snel thuis
gaan voelen in deze nieuwe omgeving.

Activiteit
Leerlingen om 12 uur vrij!!
Zomervakantie

Afsluitend wensen we u een plezierige en onbezorgde
vakantie toe en we zien elkaar weer terug op 17 augustus.

Nieuws vanuit school / Algemeen
Terugblik
Het vijfde schooljaar in ons nieuwe gebouw is bijna ten
einde. Nog steeds hebben we te maken met ruimtegebrek
(onderwijs en opvang), maar er gloort nu echt licht aan de
horizon. Aan de ene kant is dat vervelend omdat we iets
teruglopen in leerlingenaantal, maar aan de andere kant
kunnen we het volgend schooljaar eindelijk gebruik maken
van onze personeelsruimte. Op dit moment zijn we druk
met het ontruimen van de personeelsruimte (nu nog het
lokaal van groep 7) om vervolgens te bekijken wat er
allemaal moet gebeuren om een nette ruimte te creëren
voor het team.
Overigens, ook het komend schooljaar hebben we nog elf
groepen en we zijn blij dat we kunnen constateren dat we
met drie kleutergroepen nog steeds een grote onderbouw
hebben.
We kijken, net als u, terug op een vreemd schooljaar
waarin we veel hebben geleerd op het gebied van
afstandsonderwijs en communicatie. Voortdurend werden
we op een zeer korte termijn gedwongen om
veranderingen in gang te zetten en we kunnen allemaal
constateren dat dit gebeurde met vallen en opstaan. Bij
deze wil ik dan ook een groot compliment geven aan u,
als ouder, en aan de collega’s voor de flexibiliteit in deze
periode.
Juf Jeltje Jansen gaat genieten van haar welverdiend
pensioen en we nemen als team ook afscheid van juf
Sanne Veenma, van juf Hester van der Held en van
meester Robert Bos. Afgelopen vrijdag heb ik daar al aan
gememoreerd.
Omdat meester Gerco een jaar onbetaald verlof opneemt,
begroeten we juf Nienke Botterblom als nieuwe leerkracht
voor groep 6. Meester Hansfried blijft op vrijdag de groep
lesgeven.
Ook nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8.
Onze oudsten zwermen uit naar de verschillende scholen
voor voortgezet onderwijs.
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Laatste schooldag
Op vrijdag 3 juli sluiten wij het schooljaar 2019-2020 af.
Deze laatste schooldag staat in het teken van leuke
activiteiten!
De leerlingen worden om 8.25 uur op school verwacht.
Dit jaar nemen de kinderen wel een eigen tas mee ,
voorzien van fruit en (extra) drinken.
De groepen 1 en 2 kunnen genieten van een leuke
speurtocht.
Voor de groepen 3 t/m 8 is een spelletjescircuit
georganiseerd (graag buitenschoenen aantrekken of
meegeven).
Er is met het organiseren rekening gehouden met de
richtlijnen mbt Covid 19. Om deze reden bent u helaas
niet welkom om te komen kijken bij deze activiteiten.
Om 12 uur zijn alle leerlingen vrij en begint de
zomervakantie!
Hartelijke groeten,
De laatste schooldag commissie
Informatieblad 2020-2021
Het informatieblad met allerlei handige zaken voor het
schooljaar 2020-2021 vindt u bij deze nieuwsbrief als
bijlage en via de link informatieblad 2020-2021.
Let wel: dit blad is onder voorbehoud. De praktijk heeft
ons geleerd dat er soms wat kleine foutjes in zitten.
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Zonnebloemen
Afgelopen donderdag hebben we in groep 3a
zonnebloemen geschilderd. Net zoals Vincent van Gogh
dit deed in Zuid-Frankrijk. De kinderen hebben erg hun
best gedaan.

Nieuws vanuit school / Groepen
MODDERDAG!!!!

Wat hebben de groepen 1 en 2
dinsdag 23-06 genoten van de
dieren in het dierenparkje, spelen
in het bos, samen picknicken en
het....... "Modderfeest"!
Wat een fantastische dag!

Dodehoek
De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben
deelgenomen aan het dodehoek project. Zowel in de
vrachtwagen als om de vrachtwagen hebben zij ervaren
wat een dode hoek betekent. Een goede ervaring om
rekening te houden met vrachtwagens in het verkeer!

Waterbaan
Groep 8 heeft de
warme
week
afgesloten
met
waterspelletjes.
Een
echte
waterglijbaan
mocht dan ook niet
missen.
Dodehoek
Groep 7 heeft donderdag 25 juni meegedaan aan het
dodehoekproject. Eerst keken de leerlingen naar een film
waarin
er
veel
fout
ging
in
het
verkeer.
Daarna gingen we in twee groepen naar buiten om bij een
echte
vrachtwagen
te
kijken
wat
je
ziet.
Het was erg leerzaam.

Taart! Groep 8b
Sanne, Tess en Kiki hebben namens de klas een
bedanktaart gemaakt voor meester Yvo en juf Aly. Er
zitten wel zeven werkuren in om zo’n taart te maken.
Bedankt toppers van groep 8b!
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Van de ouderraad
De data voor het oud papier halen in het nieuwe
schooljaar zijn al bekend, maar de “halers” nog niet.
Zodra een en ander klaar is krijgt u het rooster
toegestuurd.

Bijlagen | Ingekomen:

Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de
Bibliotheek: een gratis app vol e-books en luisterboeken
voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk
voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de
Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van
Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er
dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van
Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van
John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en
via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.
Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Het team van de school,
van de kinderopvang,
de leden van de
Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad
van IKC de Lindelaar
wensen u een fijne,
ontspannen, zonnige
zomervakantie!
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