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Agenda
Datum
21-12-’20 01-01-2021
04 tm 15-012021
20-01-2021

Activiteit
Kerstvakantie
School gesloten - lockdown
M.R.-vergadering

Nieuws vanuit school / Algemeen
Terug- en vooruitblik
Een bijzonder merkwaardig jaar nadert zijn einde.
We begonnen nog normaal, maar vanaf maart kwam in
één keer het begrip Covid-19 om de hoek kijken.
Geen mens had hier ooit van gehoord en nu bepaalt het
ons leven.
Na de lockdown in maart, april en mei dachten we vanaf
juni weer gewoon op te kunnen starten naar normaal.
Maar wat is normaal wanneer je zoveel mensen hebt zien
lijden en overlijden.
Kun je sowieso nog wel ooit weer spreken van normaal?
De tweede en zwaardere lockdown is nu een feit en we
gaan het online onderwijs weer opstarten.
Om mij heen merk ik dat de collega’s al weer heel snel de
draad oppakken, maar tegelijk ook een beetje lockdownmoe worden.
Daarnaast sta ik ook stil bij de ouders die thuis werken en
ook nog de kinderen om hun heen hebben lopen.
Het zal weer even wennen zijn, maar tegelijkertijd kom je
ook weer meer tot elkaar.
Houd vol (om in de woorden van Rutte te spreken), de tijd
van een Corona-vrij leven komt er aan en dan kunnen we
terugkijken op een unieke periode in ons leven.
Laten we Ganzenbordend, Mens Erger je Nietend,
Scrabbelend en Puzzelend de kerstvakantie in gaan.
Geniet van een heerlijke kerstmaaltijd met het gezin en
vervolgens gaan we een Corona-vrij 2021 tegemoet.

Inspectieonderzoek
De onderwijsinspectie heeft 26 november een onderzoek
gedaan op het gebied van kwaliteitsverbetering in
combinatie met onze leerlingenpopulatie.
In een gesprek van anderhalf uur hebben de IB’ers
(Nicole en Geesje) en de directie (Dolf) aan moeten tonen
wat we doen aan kwaliteitsverbetering, hoe we dat doen
en hoe we het borgen en evalueren.
De uitkomst was een enthousiaste inspecteur die aangaf
dat ze ons graag wil voordragen als ‘Good Practice
school’
(voorbeeldschool
als
het
gaat
om
kwaliteitsverbetering
in
combinatie
met
onze
leerlingenpopulatie).
We zijn hier erg trots op en dat willen we graag met u
delen.

Nieuws vanuit school / Groepen:
Terugblik Sinterklaas op IKC de Lindelaar
De leerlingen van de onder- en middenbouw zijn bij
Sinterklaas op bezoek geweest.
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Ze hebben verschillende optredens gedaan. Spannend en
ondanks de coronamaatregelen hebben de kinderen volop
genoten van Sint en zijn Pieten

*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.

Ingekomen / Bijlagen
Passend lezen
De bovenbouw heeft, zoals vanouds, surprises en
gedichten gemaakt, de één nog leuker dan de andere.
Er is veel gelachen.
’s Middags hebben de groepen 5 tot en met 8 een
voorstelling bijgewoond van Tijl Damen.
Een ander Sinterklaasfeest dan andere jaren, maar we
kijken tevreden terug.

Leesplezier voor leerlingen die moeite
hebben met lezen!
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite
hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS,
ADHD, een fysieke of visuele beperking, kan het ook
moeilijk zijn. Wij helpen deze kinderen graag! Hoe? Met
de jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze collectie
bevat boeken, kranten en tijdschriften in verschillende
leesvormen zoals audio, braille en grootletter. Voor de
jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met ruim
14.000 gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en meer
dan 20 jeugdtijdschriften.
Superboek.nl
De jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via
superboek.nl. Hier staan ook de actuele en populaire
titels van dit moment, gerangschikt op leeftijd. Van Jip en
Janneke, Mees Kees tot aan Dummie de Mummie,
Divergent, Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren naar
boeken gaat gemakkelijk via de gratis Daisylezer-app
(voor iOS en Android) of de site, maar het kan ook via de
Daisyspeler. Zo wordt het voor deze leerlingen
makkelijker en leuker om te lezen.

Van de ouderraad

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

30-01-2021
Charles van Blitterswijk
Erik-Jan Brunninkreef
Jan-Gerben Dijk
Ronald Greveling
Anne van Vliet
Arjan de Boer

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.

Gratis lid tot 18 jaar
Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor
kinderen met een leesbeperking tot 18 jaar! Bij inschrijving
is de toestemming van ouders nodig.
Voordelen van superboek.nl:
 Meer dan 14.000 gesproken boeken
 Gerangschikt op leeftijd
 Streamen of downloaden via de site of app, dus
luisteren waar je wil
 Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een
leesbeperking,
zoals
dyslexie,
TOS,
slechtziendheid of ADHD

Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl
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