Nieuwsbrief nr. 17 – 19-06-2018

Agenda
Datum
19-06
21-06
25 t/m 28-6
28+29-06
30-06
03-07
04-07
9 t/m 12-07
9 t/m 13-07
20-07

Handig voor u?
Activiteit
Schoolreis groepen 3 t/m 5 Dinoland
Periodeafsluiting gr. 1c, 4 en 6b van
10.30 uur tot ca. 12.00 uur
Kunstproject 13.00 – 14.00 uur
Zwem4daagse Westerbork
Schoolfotograaf
Oud papier
Schoolreis groepen 6 en 7
Hellendoorn
OR-vergadering, 19.30 uur
Avond4daagse Westerbork
Contactweek
Laatste schooldag 2017-2018

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Schoolfotograaf
Donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni komt
de schoolfotograaf weer foto’s maken van
de kinderen.
Op beide dagen begint hij met de
peutergroepen en daarna zijn de oudere
kinderen aan de beurt.
Omdat de bovenbouwgroepen op vrijdag zwemmen,
proberen we op donderdag alle kinderen van de
groepen 5 t/m 8 te fotograferen.
Op vrijdag zijn dan de andere groepen aan de beurt.
Familiefoto’s kunnen vrijdag vanaf 14.00 uur tot 15.30
uur worden gemaakt.
Extra:
1. De kleuters mogen vrijdag een knuffel meenemen
voor op de foto;
2. Kleurige kleding staat leuk op de foto (niet
fluorescerend);
3. Wie van de ouders wil traditiegetrouw donderdag en
vrijdag helpen om de organisatie soepel te laten
verlopen?

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Bericht van de MR (MedezeggenschapsRaad):
De MR versterkt zich!
Op woensdag 6 juni zijn er MR- verkiezingen gehouden.
We feliciteren Ilona Meijers en we zijn blij haar toe te
kunnen voegen als aankomend MR-lid.
Gezien ons rooster van aftreden hebben we Roy Reinders
bereid gevonden om reeds een half jaar met ons mee te
draaien, zodat de kennis binnen de oudergeleding
bewaard blijft. In het nieuwe schooljaar sluiten ze zich bij
ons aan.
Alvast veel succes Ilona en Roy!
Erik Reintsema, voorzitter MR
Periodeafsluiting
Donderdag 21 juni is er een periodeafsluiting. De
groepen 1c, 4 en 6b treden op.
We zouden het leuk vinden als de ouders/verzorgers van
de leerlingen uit genoemde groepen de optredens van
hun
kind(eren)
komen
bijwonen.
Het spektakel begint om 10.30 uur en zal ongeveer tot
12.00
uur
duren.
Om te voorkomen dat het te druk wordt, mogen er niet
meer dan 2 personen per kind aanwezig zijn.
Om praktische redenen is het niet toegestaan om
foto’s/filmpjes te maken.

Schiet mij maar even aan wanneer u tijd heeft om te
helpen (mag ook via de mail). Wanneer meerdere ouders
zich aanmelden, is de tijdsinvestering niet zo groot.
Dolf Dekker
dolf.dekker@kitsprimair.nl
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22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
19 april 2019 t/m 22 april 2019
23 april 2019 t/m 3 mei 2019
30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019

De Lindelaar is onderdeel van:

Vlinders groepen 3, 3/4 en 4

Nieuws vanuit school / Groepen:
Schoolreis Drentse Koe groep 1 en 2
Wat hebben we een fijne schoolreis gehad!
Om 09:15 uur stonden er 2 bussen klaar om ons mee te
nemen op schoolreis. Na flink zwaaien gingen we op weg.
Wat zaten we hoog in de bus en wat konden we heerlijk
ver kijken.
Na een aantal liedjes en lekkernijen kwamen we aan in
Ruinerwold.
Yes, we waren de eerste bezoekers, dus konden we een
heerlijk plekje veroveren.

Donderdag 14 juni hebben de leerlingen van de groepen
3, 3/4 en 4 informatie gekregen over vlinders. Deze
voorlichting werd gegeven door Mathijs ter Bork van IVN
(natuureducatie). Een “spreekbeurt” noemden de kinderen
het. Er werd aandachtig geluisterd en de kinderen
mochten natuurlijk ook vragen stellen. Aansluitend
hebben de leerlingen opdrachten van het ontdekpad
gedaan met hulp van kinderen uit de groepen 7 en 8. Het
was een leuke (en leerzame) ochtend!

Na een banaan en ranja was het tijd om te gaan spelen!!!!
Buiten op de skelters en traptrekkers rijden, voor de
waaghalzen onder ons was er een heel hoge kabelbaan.
Binnen kon je paardrijden, lekker apenkooien of naar de”
glow in the dark kelder”; daar zagen onze hesjes er super
cool uit! Ze gaven haast licht.
Om 12.00 uur stond er patat voor ons klaar!
Lekker smullen en daarna weer gauw
spelen; we
mochten zelfs nog klimmen in het klimpark; een touwbrug
over de koeien in de stal.
Ondanks dat het droog was, waren onze haren toch nat!
Er was een waterplaats waar we met water mochten
spelen.
Een koek en een lekker ijsje en we moesten helaas weer
naar school.
Maar o jee, de bussen waren er nog niet.
Na een poos wachten, kwamen ze toch en hebben de
buschauffeurs ons weer veilig naar school gebracht.
Het was een dag om nooit te vergeten!

Vakantie Bieb
E‐books voor het hele gezin met de Vakantie Bieb
Dankzij de Vakantie Bieb blijven duizenden kinderen in de
zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI‐niveau.
De Vakantie Bieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens
de zomervakantie en biedt e‐books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store
en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen
lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
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augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten
van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw
kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op
www.vakantiebieb.nl.

Ingekomen/bijlagen/link:
Zwemvierdaagse Westerbork
Van maandag 25 tot en met donderdag 28 juni kan er,
zowel ’s morgens als ‘s avonds weer meegedaan worden
met de zwem4daagse Westerbork inclusief activiteiten! In
de bijlage/link vindt u alle informatie.

Van de ouderraad

Oud papier
Zaterdag 30 juni
Stan Gall
dhr. Hung
Martin Lubbinge
M. Westerhof
Henri Zeewuster
Alex Zwiers

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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