Het Lindeblad - 6
Nieuwsbrief nr. 6 – 11-11-2020

Agenda
Datum
28-11-2020
01-12-2020
04-12-2020
19-12-2020
21-12-’20 01-01-2021

Nieuws vanuit school / Groepen:
Activiteit
Oud papier
OR-vergadering
Sinterklaas viering
Kleuters om 12 uur vrij!
Oud papier

De kleuters wandelen
Een prachtige herfstwandeling werd op 4 november
gemaakt door de kleutergroepen. Genieten van de mooie
kleuren, heel veel bladeren, het lekker buiten zijn en de
dieren bij de kinderboerderij.

Kerstvakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen

ATTENTIE!
In
tegenstelling
tot
eerdere
vermeldingen zijn alle kinderen op
de vrijdag voor de kerstvakantie
(18-12-2020) om 14.00 uur vrij, dus
niet om 12.00 uur.

Dit in verband met een andere wijze van kerstviering.
Uiteraard ontvangt u nog nadere informatie over de
invulling van deze kerstviering.

Voorleeskampioen IKC de Lindelaar
Na weer een spannende voorleeswedstrijd is Bram uit
groep 8 dit jaar gekozen tot voorleeskampioen van IKC de
Lindelaar. Anouk, uit groep 7a, behaalde een uitstekende
tweede plaats. Gefeliciteerd!!
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Groep 5 – Lampionnen
Helaas dit jaar geen lampionnenshow……
Toch wil groep 5 graag op deze manier hun lampion
showen!

Van de ouderraad

Oud papier
28-11-2020
Mathijs ter Bork
Roald Dolfing
Wesley Lammerts van Bueren
Coos Luning
Jos Nijborg
Jeroen Snippe

19-12-2020
Leo Bosman
Jaap Heling
Eric Hut
Erik Reintsema
Oscar Samuels Brusse
Marcel Zeewuster

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

Ridders en kastelen – groepen 1/2
In de kleutergroepen hebben we het thema ‘Ridders en
kastelen’ spectaculair afgesloten met een echte ridder- en
prinsessendans op het plein. De dans op het lied ‘kleine
Jan wil dansen’ hebben we van te voren goed geoefend in
de klas. Eindelijk was het dan zover om de dans op te
voeren, iedereen mocht verkleed naar school toe komen.
Vind je het leuk om een kort film fragment te zien van de
dans? Kijk dan op de facebook pagina van de Lindelaar.

*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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