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Agenda
Datum
22-02 tm
26-02
27-02
02-03
17-03
19-03
27-03
02-04 en
05-04

Nieuws vanuit school / Groepen:
Activiteit
Groep 7
Joepie!! We mogen
weer naar school.

Voorjaarsvakantie
Oud papier
OR-vergadering
MR-vergadering
Rapporten mee
Oud papier

Op dinsdag 9 februari
konden we elkaar
eindelijk
weer
op
school begroeten en
ook nog onder mooie,
eigenlijk
best
wel
bijzondere
weersomstandigheden.

Paasvakantie

Nieuws vanuit school / Algemeen

Aanstaande vrijdag, 19 februari, gaan
de leerlingen gewoon tot 14.00 uur
naar school!

Wat is het dan ook fijn
dat we in het bos bij
school zo’n leuke
“heuvel” hebben om
naar
beneden
te
glijden, met of zonder
hulpmiddelen:

Nieuwe directeur Lindelaar
De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe
directeur voor de Lindelaar bevindt zich in een eindfase.
Er was keuze uit meerdere geschikte kandidaten.
We hopen na de voorjaarsvakantie bekend te maken wie
de nieuwe directeur van de Lindelaar wordt.
Maar natuurlijk blijven we ons bewust van corona en een
mooie spreekbeurt hierover drukt ons nog weer even
extra met de neus op de feiten:

Margemomenten
Zoals ik eerder in een mail al had aangekondigd,
informeren we u tijdig wanneer we twee momenten kiezen
om toetsen te analyseren met het team en om de
rapporten voor te bereiden.
Op vrijdag 12 maart en op maandag 15 maart zijn de
kinderen om 12 uur vrij.
Op 19 maart krijgen ze hun rapport mee en de
gesprekken met de ouders worden de twee weken daarna
gevoerd.
U krijgt daarover bericht via Parro.
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Van de ouderraad

Oud papier
27-02-2021
John Evers
Erik ten Berge
Bas Prins
Tom Roest
Johan Wolters
Marc Wolting

27-03-2021
René Dolfing
Henk Enting
Olger Kuipers
Richard Meijers
Wilfred Spiekman
Arjan Nijwening

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.
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