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Agenda
Datum
16-09-2020
17-09-2020
26-09-2020
01-10-2020
05-10-2020
06-10-2020
09-10-2020
12-10 t/m
16-10-2020

Activiteit
MR-vergadering
Voorstelling gr. 3/4 Westerbork
Oud papier
Opening Kinderboekenweek
Fietscontrole
OR-vergadering
Excursie gr. 7 gevangenismuseum
Herfstvakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen
GELUKKIG, WE GAAN WEER GYMMEN!
Het is een gekke tijd, maar toch de
volgende aandachtspunten voor de
gymles (binnen):
 De kinderen in de groepen 3 t/m
8 dragen een T-shirt, sportbroek en gymschoenen
speciaal voor binnen.
 In verband met de veiligheid mogen de kinderen
geen sieraden dragen tijdens de gymles. Alle
sieraden moeten af kunnen voor de gymles.
 Lange haren graag vast.
 Mocht u kind om wat voor reden niet mee
kunnen gymmen graag een briefje mee aan de
groepsleerkracht.
Een sportief jaar gewenst, Rianne Wessel, Vakleerkr. LO
Jeugd-EHBO
We hebben onze instructeurs weer bereid gevonden om
de lessen jeugd-EHBO voor de kinderen van groep 8 te
verzorgen. In januari start de cursus en voor die tijd krijgt
u de mogelijkheid om uw kind(eren) op te geven.
De lessen worden aansluitend op de eindtijd van de
school gegeven op de dinsdagmiddag of op de
donderdagmiddag.
Nadere mededelingen volgen.

Fietscontrole
Op 5 oktober vindt de jaarlijkse Fietscontrole plaats
wederom met medewerking van VVN Assen. Uiteraard
nemen wij hierbij de corona voorschriften in acht.
Aan u als ouders vragen wij om de fiets van uw zoon of
dochter te controleren voordat de controle op school
plaatsvindt. Een goede fiets verhoogt de veiligheid van
uw kinderen en na het ingaan van de wintertijd op 25
oktober is een goed werkende verlichting een belangrijke
bijdrage aan deze veiligheid. Zie onderstaande checklist.
1. Het stuur zit goed vast.
2. De bel is goed te horen.
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en
zijn heel.
4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen?
Dan moeten beide remmen goed werken. Indien
van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren
en geeft wit of geel licht.
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er
zijn geen ontbrekende spaken.
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige
reflectie of er zitten witte of gele reflectoren aan
de wielen, minimaal 1 per wiel.
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben
voldoende profiel.
9. Het zadel zit goed vast.
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt
met beide voeten (tenen) net de grond raken als
je op het zadel zit
11. De trappers zijn voldoende stroef.
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te
strak. Tip: Heb je een open kettingkast en draag
je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of
band, zodat de broek niet tussen de ketting kan
komen.
14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de
fiets of geïntegreerd in het achterlicht.
15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren
en geeft rood licht.

Neusverkouden: kinderen naar school?
In de bijlagen en via de linkjes beslisboom 0 – 6 en
beslisboom 7 – 12 ontvangt u 2 beslisbomen die
ontwikkeld zijn op basis van de richtlijnen van het RIVM.
Met bijgevoegde bestanden kunt u beoordelen of een
verkouden kind wel of niet naar school of de kinderopvang
mag.
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Nieuws vanuit school / Groepen:

Nieuwtjes uit groep 7

Even voorstellen….

Dode hoek
Om de kinderen te
laten ervaren wat
een chauffeur van
een groot voertuig
wel of niet kan zien
is
er
een
vrachtwagen
op
school
geweest.
De
kinderen
kregen
uitleg,
konden vragen stellen én zelf achter het stuur klimmen.
Zien ze hun klasgenoten, meester of juf wel of niet in de
spiegels? En hoe ga je dus als fietser veilig om met
bussen of vrachtauto's in het verkeer?

We zijn alweer een paar weken
naar school, dus hoog tijd dat ik
mij even voorstel.
Mijn naam is Nienke Botterblom
en ik woon samen met mijn man
en onze kinderen (Guus en
Joep) in het kleine dorpje
Eexterveen.
Ik ben dit schooljaar de nieuwe
leerkracht van groep 6. Op
maandag t/m donderdag ben ik
er te vinden.
Op de vrijdag is mijn collega
Hansfried
Broos
aanwezig.
Voordat ik ben begonnen bij basisschool De Lindelaar,
ben ik werkzaam geweest als teamleider, VVE coördinator
en pedagogisch coach bij O&Ki Kindercentrum te Gieten.
Na zes jaar begon het toch te kriebelen om weer voor de
klas te staan en heb ik de stap genomen om terug te
komen in het onderwijs.
Ik heb enorm veel zin om samen met de kinderen,
ouders/verzorgers en meester Hansfried te zorgen voor
een spetterend schooljaar! Een jaar waar iedereen
uiteindelijk met een fijn gevoel op terug kan kijken. Én dat
gaat vast en zeker lukken met zo’n gezellige klas, leuke
collega’s, fijne ouders/verzorgers en de prachtige school!
Mocht u vragen hebben of anders, schroom vooral niet
om contact op te nemen.

Rekenles
Hoeveel leerlingen
passen in een
vierkante meter?
Telt u eens…..

Groetjes Nienke Botterblom

Techniekles in groep 1c/2c
We onderzochten vandaag hoe magneten werken:
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Natuurles op de
heide
Op zoek naar
struikheide, dopheide, kraaiheide
en lavendel heide.
Is de jeneverbes
met bessen een
vrouwtje of een
mannetje?

Van de ouderraad

Kindpakket gemeente Midden-Drenthe

Oud papier
Za. 29-08-2020
Za. 26-09-2020
Harry Eefting
Johan Abbing
Robert Naaijer
Bas Ameschot
Jeroen de Jong
Martijn Heijting
Rick Kiers
Marcel Lok
P. Oosterloo
Jan Meijering
Ellen Weijers
Tino Timmer
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.

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke
activiteiten. Bijvoorbeeld sporten, zwemles, schoolreis of
naar muziekles. Ook als zijn of haar ouders hiervoor geen
of weinig geld hebben. Dat vinden we in Midden-Drenthe
belangrijk. Daarom heeft de gemeente voor gezinnen met
een laag inkomen het Kindpakket.
Sinds kort maakt ‘Bartje leert zwemmen’ ook onderdeel uit
van het Kindpakket. Met deze regeling kunnen kinderen
uit minimagezinnen gratis hun zwemdiploma halen.
Wil je weten of je in aanmerking komt voor regelingen uit
het Kindpakket?
Of wil je meer weten over de mogelijkheden?
Kijk dan op www.middendrenthe.nl/kindpakket of neem
contact op met één van de medewerkers van de
Gemeentewinkel via (0593) 53 92 22. Op afspraak
langskomen in de Gemeentewinkel kan natuurlijk ook.

Ingekomen/bijlagen:
Roefeldag
In verband met het corona-virus hebben wij besloten om
de Roefeldag in oktober 2020 niet door te laten gaan. Wij
hopen dat in 2021 de omstandigheden zodanig zijn dat
wij de organisatie weer op kunnen pakken en weer een
leuke Roefeldag kunnen organiseren.
Omdat Henriët eind van dit schooljaar stopt, zijn we op
zoek naar nieuwe commissieleden. Lijkt het je leuk om de
Roefeldag te helpen organiseren, meld je dan bij Roeline
Reintsema, Erica Luning of Henriët Wielink.
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