Het Lindeblad - 11
Nieuwsbrief nr. 11 – 31-03-2021

Agenda

Nieuws vanuit school / Groepen

Datum

Activiteit

01-04
02-04 en
05-04
20+21-04
24-04
26-04 tm 0705
29-05

Paasactiviteiten op IKC de Lindelaar
Paasvakantie

Wij zijn ontzettend blij met de nieuwe gezelschapsspellen
en het leuke buiten speelgoed!!
Ouderraad (OR) heel erg bedankt!!!!

Iep eindtoets
Oud papier
Meivakantie
Oud papier

Nieuws vanuit school / Algemeen
Pleinwachten gezocht
Wie wil, tegen een vrijwilligers vergoeding, tussen de
middag gedurende een half uur toezicht houden op het
plein samen met andere ouders en pedagogisch
medewerkers?
Bent u degene die ons team komt versterken?
Stuur dan een reactie naar dolf.dekker@kitsprimair.nl en
we heten u van harte welkom in ons overblijfteam.
Een keertje proefdraaien is natuurlijk altijd mogelijk.
Central eindtoets IEP – groep 8
Op 20 en 21 april gaan de kinderen van groep 8 de
Centrale Eindtoets van IEP maken. Op zich niet zo
spannend, aangezien de kinderen dagelijks laten zien wat
ze kunnen. Voor 15 maart moesten de kinderen
aangemeld zijn bij het voorgezet onderwijs aan de hand
van het voorlopig schooladvies. Waarom voorlopig
schooladvies? Als een kind beduidend hoger scoort op de
IEP toets dan het gegeven schooladvies, dan kan in
overleg met ouders het voorlopige schooladvies naar
boven aangepast worden. Scoort een kind lager dan het
gegeven schooladvies, dan blijft het schooladvies staan.
Het voorlopige schooladvies wordt niet naar beneden
bijgesteld.
We wensen de kinderen van groep 8 veel succes met het
maken van de Centrale Eindtoets!

Groepen 1/2 - bezoekje aan het dinomuseum
De groepen 1/2 weten alles over dino’s, vulkanen en
fossielen. Als afsluiting van het thema “dinosaurussen”
bezochten alle kleuters vorige week het dino museum (in
de kleuterhal van onze school). De bezoekers kochten
een kaartje bij de kassa en mochten de tentoonstelling
bekijken. Het was een groot succes! Iedereen keek zijn of
haar ogen uit.

Herinnering opgave GVO-HVO
Momenteel wordt onder de leerlingen van de huidige
groepen 6 en 7 geïnventariseerd of ze het komend
schooljaar gedurende een bepaalde tijd Humanistisch
Onderwijs willen volgen of Godsdienstig Onderwijs. De
keuze voor HVO of GVO kan tot en met 8 april worden
doorgegeven; een aantal aanmeldingen zijn al ontvangen.
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Van de ouderraad

Oud papier
Pasen
Op donderdag 1 april houden we onze paasactiviteiten op
IKC de Lindelaar.
De kleuters gaan een leuke “Boer Boris” speurtocht
doen op het kleuterplein
De groepen 3, 3/4 en 4 gaan paaseieren zoeken in het
bos bij school
De groepen 5 t/m 8 gaan neuties schieten op het
schoolplein.





We gaan er samen een gezellige dag van maken. Wij
hebben er nu al zin in!

Gymles buiten
Van Rianne Wessel, één van de vakleerkrachten
lichamelijke oefening, ontvingen we een fotocompilatie
van een gymles buiten. Oud Hollandse pleinspelen,
touwtje springen, hinkelen, elastieken en knikkeren!
Leuk!! Bedankt Rianne.

24-04-2021
Alberto Jansen
Hendry Kleis
Geu Koning
Alco Poppinga
Roy Reinders
Stefan Wielink

29-05-2021
Jeroen Geerts
Roald Gils
Emiel Nijenhuis
Ronald Speelman
Sander Vos
Nico Simonides

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.

Ingekomen/bijlagen:
Letterspeurtocht
De bewegingsagoog van ’t Derkshoes heeft een
aankondiging gedaan van een letterspeurtocht. Geschikt
voor alle leeftijden en beschikbaar van 15 maart tot en
met 5 april. In de bijlage/link letterspeurtocht meer
informatie.
Kerngroep 75 jaar Vrijheid
Via de link nieuwsbrief 75 jaar Vrijheid wordt u nader
geïnformeerd over de huidige stand van zaken.
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