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Agenda
Datum

Activiteit

24-04
26-4 tm 7-05
13 + 14-05
24-05
29-05

Oud papier
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Oud papier

Nieuws vanuit school / Algemeen
Aan alles komt een eind….
Na 22 jaar directeur te zijn geweest van scholen en IKC’s,
waarvan de laatste 8 jaar van de Lindelaar, neem ik aan
het eind van deze week afscheid als directeur.
Ik kijk terug op een periode waarin verandering de enige
constante was. Van 1 directeur per school naar 1
directeur van verschillende scholen, van de gemeente als
bevoegd gezag naar algemeen directeur en vervolgens
bestuurder als bevoegd gezag, van traditionele
schooltijden naar continuroosters, van scholen naar mfa’s
en zo kan ik nog veel meer opnoemen.
Wanneer ik specifiek naar de Lindelaar kijk, dan hebben
we wel iets neergezet. De Lindelaar is een kwalitatief
goede IKC met een gevarieerd aanbod waarbij
talentontwikkeling centraal staat. Wanneer ik ouders
rondleid denk ik meermaals dat ik graag heden ten dage
als basisschoolleerling in de schoolbanken had gezeten.
Specifiek wil ik benoemen dat ik altijd een uiterst plezierig
contact heb gehad met u als ouders. Nooit deden we
tevergeefs een beroep op u en de kritiek was nagenoeg
altijd opbouwend. Dank daarvoor!
Wat ga je missen?
In ieder geval de kinderen. Het kleutertje dat bij je komt
met een nieuwe jas, de bijna puberende bovenbouwers
die vragen of je mee komt voetballen en zo zijn er nog
veel meer voorbeelden te noemen.
Maar natuurlijk ook het enthousiaste team van de
Lindelaar (zowel de leerkrachten als de pedagogisch
medewerksters). Zonder dit team hadden we niet de
kwaliteit kunnen bereiken die we nu hebben.
Ik verruil mijn colbertjas voor
de stofjas en ga verder als
facilitair manager en wens
Valentine veel plezier in haar
nieuwe baan.

Het ga u goed!

en, in dit geval, een nieuw begin….. even voorstellen:
Valentine
Beste ouders, verzorgers en
vrienden van de Lindelaar,
Sinds eind februari weet ik dat ik
het team van uw school mag
komen versterken. Een mooie
kans die ik graag met twee
handen aangrijp.
De tijd vliegt, ik ben 51, maar in
mijn hoofd zo ongeveer 30 jaar
oud en getrouwd met Dolf de
Ruyter. We hebben bij elkaar
opgeteld drie jongens waarvan de jongste nog studeert.
Aanvankelijk ben ik opgeleid als leerkracht. Ik hou van de
basisschool in al zijn facetten, van kinderen, van de sfeer,
de kleur, de geur, de lessen, de leerkrachten en de
ouders. Later heb ik doorgeleerd voor directeur en heb ik
verschillende cursussen en trainingen gevolgd omdat het
gewoon zo leuk is om te leren en om daarbij andere
beroepsgenoten te ontmoeten. Waar mijn liefde voor
onderwijs begon? Misschien wel bij juffrouw Ineke, mijn
allereerste juf waarbij ik in Sint Michielsgestel in de klas
kwam... zo'n 46 jaar geleden. In de herinneringen aan
mijn eigen lagere schooltijd is het altijd mooi weer.
Ik ben geboren in Vlijmen, Noord-Brabant. We verhuisden
vanwege het werk van mijn vader naar Drenthe en zo
kwam ik in de mooiste leefomgeving van Nederland
terecht. In Emmen heb ik aan de Hogeschool Drenthe
mijn Pabo getuigschrift behaald. Ik studeerde af met een
stelling over rolbevestiging in het onderwijs en een film
over de overstap naar de brugklas. Ik ben begonnen als
invalleerkracht voor de gemeente Emmen. Vervolgens
heb ik een periode op de Lindelaar gewerkt als leerkracht
in verschillende groepen. Daarna ben ik vertrokken naar
de Wijk waar ik op IKC de Horst heb gewerkt, de laatste
acht jaar als directeur. Sinds tweeëneenhalf jaar werk ik
als directeur in Dwingeloo en het is voor
onderwijsbegrippen best vlot om na een kleine drie jaar
alweer een overstap te maken. Maar de vacature die Dolf
Dekker zal achterlaten is er nú. En zoals bij velen van u zit
ook bij mij de Lindelaar in mijn hart. Ik kon de vacature
niet meer uit mijn hoofd krijgen… En dan moet je kiezen.
Ik kijk ernaar uit om weer op de fiets naar school te gaan
en ik hoop iets te kunnen betekenen voor het IKC dat de
Lindelaar inmiddels is geworden.
Dolf en ik wonen met veel plezier in Westerbork. Vanuit
onze achtertuin kijken we uit over de landerijen richting
Zwiggelte. We houden ervan een boom op te zetten over
van alles waarover we ons verbazen en druk maken.
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Over wie van ons het best autorijdt, over de zin en onzin
van sociale media, over het weer (en dan vooral ook over
de weerman of -vrouw) en over wat we vanavond zullen
eten en wie er dan mag aanschuiven (één gast is niet zo
veel, tenslotte). Ik ben altijd te porren voor lekkere hapjes,
een spannend levensverhaal, een wandeling over de hei,
door het bos of langs het strand, voor theaterbezoek, een
familieweekend en een fijn boek.
Ik kom u (en uw kind) binnenkort tegen, dan maak ik
graag kennis met u en dan praten we verder,
Groet en tot gauw, Valentine de Ruyter

IEP eindtoets groep 8
Vandaag hebben de leerlingen van
groep 8 de IEP eindtoets afgerond. Dit
is een toets waarin ze kunnen laten
zien
wat
ze
gedurende
hun
basisschool periode hebben geleerd.

Nieuws vanuit school / Groepen
Nieuws uit groep 7
Neutieschieten
Ook de leerlingen van groep 7 hebben de (bijna
olympische) sport Neutieschieten beoefend en uiteraard
genoten!

Afwezigheid leerkracht
We hebben het al eerder gecommuniceerd en dat doen
we nog een keer. Het kan zijn door ziekte (niet Corona)
dat een leerkracht zich ’s morgen ziek meldt. Daar zit u
natuurlijk niet op te wachten en wij als organisatie ook
niet. Maar helaas kunnen we dat niet voorkomen. We
vragen op het moment van ziekte wel een invalleerkracht
aan, helaas zijn de lijsten leeg. Dan proberen we het
intern op te lossen, maar dat lukt niet altijd. Daarom moet
u er wel op voorbereid zijn dat uw kind dan thuis komt te
zitten doordat we geen oplossing hebben op school. Dat
is frustrerend voor u, maar ook voor ons. We hebben
liever de kinderen op school om onderwijs te krijgen.
Overigens is de beslisboom bijgewerkt, via de link
beslisboom ontvangt u de nieuwe versie.

Nationale buitenles

De nieuwe wildernis is een project van IVN
natuureducatie over de das, de bever, het
edelhert, de wolf, de zwarte ooievaar en de
winde. De leerlingen hebben deelgenomen
aan de nationale buitenles en opdrachten
gemaakt in het kader van dit project.

Koningsspelen op IKC de Lindelaar
Aanstaande vrijdag vieren we de Koningsspelen op IKC
de Lindelaar.
De leerlingen mogen verkleed op school komen, in het
oranje/rood/wit/blauw.
Voor de lunch wordt gezorgd, de ouderraad neemt dit
voor haar rekening. De leerlingen moeten wel zelf fruit en
2x drinken meenemen.
We gaan er een sportieve en gezellige dag van maken!
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Van de ouderraad

Ingekomen/bijlagen:

Oud papier

Stichting Zomeractiviteiten Westerbork

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

Playbackshow van Midden-Drenthe!

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.

Het team van IKC de Lindelaar
wenst
u
een
heel
fijne
meivakantie!

Het organiseren van activiteiten in deze Corona periode is
lastig. Toch willen we, als stichting Zomeractiviteiten
Westerbork, zoveel mogelijk activiteiten wel door laten
gaan waarbij we uiteraard de Corona regels volledig willen
naleven.
Daarom willen we op vrijdag 21 mei 2021 een online
playbackshow via Youtube/Facebook organiseren. We
doen dit in het weekend van het Eurovisie songfestival en
op een vergelijkbare manier als in Rotterdam.
De jeugd van Midden-Drenthe (t/m 17 jaar) kan zich via
de website: www.zomeractiviteiten.nl aanmelden. Het
aanmeldformulier op de site daarvoor te gebruiken.
Als men de videoclip klaar heeft stuurt men deze voor 10
mei 2021 op naar: info@zomeractiviteiten.nl.
Alle inzendingen zullen professioneel worden gemonteerd
zodat er een flitsende show zal ontstaan die op 21 mei om
19.00 uur online zal worden getoond.
NB Daarna zal de uitzending weer offline worden gehaald.
Er zal per “oude” deelgemeente Beilen, Westerbork en
Smilde een winnaar worden gekozen. Daarna zal de
eindwinnaar van de Midden-Drenthe worden bepaald.
Een deskundige jury, met vertegenwoordigers uit
Westerbork, Beilen en Smilde, zal de winnaars bepalen
die uiteraard direct in de uitzending bekend worden
gemaakt.
En let wel: er zijn diverse mooie prijzen te winnen!!
We hopen dat er zich veel acts aanmelden om er een
onvergetelijke happening van te maken!
Met vriendelijke groet,
Stichting Zomeractiviteiten Westerbork
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