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

Sinterklaas komt er aan!
Activiteit
Oud papier
OR-vergadering
Sinterklaas viering
Kleuters om 12 uur vrij!
Oud papier

Voordat
we
kerstman
verwelkomen is er aandacht
voor het Sinterklaasgebeuren.
De versierwerkgroep is druk
bezig geweest om de school in
de Sinterklaassfeer te brengen.
Dat is goed gelukt!
Laat Sint maar komen.

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.

Nieuwe functie
Zoals u allemaal heeft kunnen lezen is de heer Koos van
Riezen gestopt als directeur-bestuurder omdat er een
verschil van inzicht is voor wat betreft de stijl van
leidinggeven.
De Raad van Toezicht heeft mij gevraagd om op interim
basis de taken en bevoegdheden van Koos over te
nemen.
Ik heb in het verleden deze functie ook al eens anderhalf
jaar vervuld en vanaf 19 november 2020 ben ik dus
waarnemend directeur-bestuurder van Kits Primair.
Tegelijkertijd blijf ik gewoon de directiefunctie op de
Lindelaar vervullen.
U zult mij nog steeds frequent ’s morgens en ’s middags
op het plein zien en daarnaast gaan alle afspraken en het
ingezette onderwijskundige traject gewoon door.
Dolf Dekker.

Sinterklaas en Pieten op MFA Groene Borg
Op vrijdag 4 december brengen Sinterklaas en zijn Pieten
een bezoek aan onze school.
We verwelkomen Sint en Pieten dit jaar anders dan
anders. Gelukkig heeft Sint
ons laten weten dat hij
ruimte heeft gemaakt in zijn
drukke agenda voor alle
kinderen van De Lindelaar
en
De
Wegwijzer.
Een gezamenlijk feest voor
beide scholen!
Op donderdag 3 december nemen de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 hun gedicht en surprise mee naar school.
Groep 5 neemt alleen het gedicht mee.
Op vrijdag 4 december worden alle kinderen om
8.30
uur
in
de
klas
verwacht.
Dit jaar gaan de kinderen van de groepen 1/2 met de
leerkracht naar de gymzaal, op bezoek bij Sinterklaas en
zijn
Pieten.
Helaas kunnen er dit jaar i.v.m. de Corona maatregelen
geen ouders bij aanwezig zijn.
Gelukkig hebben wij daar iets op bedacht, zodat u vanuit
huis
toch
mee
kunt
kijken!
Sinterklaas en de Pieten overnachten dit jaar op school.
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Via een livestream kunt u als ouder van 08.40 – 08.55
uur, net als de kinderen in de klas, vanuit huis mee kijken.
De livestream is te vinden op de Facebook pagina:
‘Sinterklaas
de
Groene
Borg
2020’.
Zoek via de zoekbalk op www.facebook.com op:
‘Sinterklaas de Groene Borg 2020’. Denk om de
hoofdletters.
Als u de livestream wilt bekijken is het belangrijk om
nu alvast lid te worden van deze Facebook pagina. Wij
moeten uw aanmelding vooraf goedkeuren. Het zou
jammer
zijn
als
u
de
livestream
mist.
Voor de groepen 1 t/m 4 is er een programma in de
gymzaal bij de Sint en zijn Pieten. Voor de groepen 5 t/m
8 is er ’s middags een voorstelling van Tijl Damen in de
sporthal.
Uiteraard zorgen Sinterklaas en de Pieten voor iets
lekkers tussendoor. Wel is het de bedoeling dat de
kinderen zelf eten en drinken meenemen.
De groepen 1 en 2 zijn vrijdag 4-12 om 12.00 uur vrij.
De groepen 3 t/m 8 om 14.00 uur.
Lieve groet,
De Sint commissie van de
Lindelaar en de Wegwijzer.

sociale media, zoeken & vinden, techniek & toekomst,
beeldtaal, fotograferen & vloggen en gezondheid
Ze leren zo op een speelse maar verantwoorde manier
omgaan met allerlei onderdelen uit de media.

Groep 7 – sporen zoeken
De leerlingen van groep 7a waren aan het spoorzoeken.
Wanneer je de hoed van een paddenstoel omgekeerd op
een zwart vel papier legt, vallen de sporen naar beneden.
Er komen dan wel duizenden sporen op je papier terecht.

Fascinerend!

Nieuws vanuit school / Groepen:
Mediamasters – groepen 7 en 8

De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben van 6 t/m 13
november meegedaan aan Mediamasters.
Mediamasters is een landelijke wedstrijd.
Alle klassen spelen binnen hun eigen competitie tegen
elkaar.
De kinderen krijgen 5 mediamissies die ze moeten
oplossen.
Leerlingen bouwen basiskennis op over mediawijsheid
aan de hand van de volgende doelen:

Analyse: Kritischer leren kijken naar media en
beter snappen hoe deze werken

Bewustwording: Het effect van media ervaren en
beter begrijpen

Gedrag: Meer inzicht krijgen in eigen
mediagedrag

Dialoog: Praten over media: thuis en in de klas

Creatie: Ervaren hoe je zelf media kunt inzetten,
maken en delen
In de MediaMissies komen de volgende thema’s aan bod:
privacy, online pesten, cybercriminaliteit, journalistiek,
nepnieuws & desinformatie, games, denken als een
computer, sexting & grooming, reclame, WhatsApp &
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Jachtseizoen, daar zijn de kinderen ook gek op. Een soort
verstoppertje, waarbij de “boeven” zich mogen
verplaatsen en de “politie” ze moet pakken. Later op de
middag, met schemer en mist, is dit extra spannend om te
spelen.

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
*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.

Even later zoeken we binnen. Zou er iemand verstopt
zitten in de donkere wc? Heel grappig, want het is net als
in zo’n spannende film. Gauw de deur opengooien en
hopen dat er niemand zit. Stiekem is het toch wel even
heel spannend. Als er niemand blijkt te zitten, moeten we
vooral hard lachen.
Het is heerlijk om in de herfst lekker naar buiten te gaan.
De kinderen hebben zelf ook zoveel leuke ideeën. Op
naar nog veel uren buitenspel en plezier met z’n allen.
Lijkt uw kind het ook leuk om mee te doen met de
activiteiten bij de Outdoor-BSO van Kits Primair? Dat kan!
Uw kind is van harte welkom. Meer informatie kunt u
vinden op onze website: Outdoor-BSO Kits Primair.

Nieuws vanuit Outdoor-BSO
Outdoor BSO: buiten, bladeren en de bosjes in
De herfst is echt een fantastisch seizoen. Dus we gaan
zoveel mogelijk naar buiten met z’n allen.
En wat geeft het ultieme herfstgevoel? Samen een
spontaan bladerengevecht houden!
Op een middag gaan we op pad. Dwars door de bosjes
welteverstaan. We klauteren de geluidswal op. Haast op
handen en voeten. Door de bamboe. Takken opzij
duwend. Brandnetels en braamstruiken ontwijkend. Het
voelt als een echte survivaltocht.
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Ingekomen / Bijlagen
Bericht gemeente Midden-Drenthe
Berichtje voor ouders die gedupeerd zijn door de
Kinderopvangtoeslag-affaire
Bent u gedupeerd door de Kinderopvangtoeslag-affaire?
Heeft u te maken met problemen met de belastingdienst
door een terugvordering van de Kinderopvangtoeslag? Of
ontvangt u ten onrechte geen Kinderopvangtoeslag?
Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Mw. Janet
Jager. Zij is binnen de gemeente Midden-Drenthe het
aanspreekpunt voor gedupeerde ouders. Samen met u
kijkt zij welke hulp u nodig heeft. U kunt haar bereiken via
tel. nr. 0593 - 539 222.

Achtergrond informatie:
Kinderopvangtoeslag affaire
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met
kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst heeft soms vele
duizenden euro's teruggevorderd omdat zij meenden dat
een toeslag ten onrechte was verstrekt. Ook werden
toeslagen ten onrechte stop gezet. De
Belastingdienst/Toeslagen compenseert de gedupeerden
daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is
geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen
bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting,
schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.
Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor
Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die
ouders over de volle breedte hulp te bieden.

Aanspreekpunt in onze gemeente
Voor onze gemeente zal Janet Jager, onze
budgetconsulent, het eerste aanspreekpunt zijn voor
ouders die te maken hebben met deze
kinderopvangtoeslagaffaire. U kunt mensen die
gedupeerd zijn direct naar haar doorverwijzen. Ook onze
collega's op het gemeentehuis en de medewerkers van
het CJG zijn op de hoogte en zullen inwoners die zich
daar melden voor hulp, naar Janet Jager doorverwijzen.
Een bericht hierover is ook gestuurd aan hulpverleners in
onze gemeente, zoals het maatschappelijk werk en de
sociaal raadsvrouw.

Schoolmaatschappelijk werk
Via de link schoolmaatschappelijk werk / trainingen krijgt u
meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk en
het trainingsaanbod. Graag uw aandacht.

Contactpersoon bij de gemeente
In verband met de AVG (privacywetgeving) mag de
belastingdienst de gegevens van deze mensen niet zelf
doorgeven aan de gemeente. Zij zullen dus zelf het
initiatief moeten nemen om zich te melden bij de
gemeente. Daarnaast zijn er gedupeerden met problemen
als gevolg van de Toeslagenaffaire die nog niet bekend
zijn bij de Belastingdienst.
Oproep
Met dit berichtje willen wij iedereen die mogelijk met
gedupeerde ouders contact heeft, vragen om alert te zijn
op problemen met de Belastingdienst. Het kan zijn dat
problemen zich voordoen als huurachterstand of
opvoedingsproblemen. maar dat dit gevolgen zijn van de
problemen met de Toeslagen. Deze ouders kunnen
worden doorverwezen naar de gemeente. Wij zullen met
hen bekijken welke hulp zij nodig hebben.
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