Nieuwsbrief nr. 18 – 03-07-2018

Agenda
Datum
03-07
04-07
09-07
09-07
9 t/m 12-07
9 t/m 13-07
13-07
20-07

Activiteit
Schoolreis groepen 6 en 7
Hellendoorn
OR-vergadering, 19.30 uur
Wenmiddag groep 1 en 2
13.00 – 13.45 uur
Wenmiddag nieuwe groep 3 (huidige
gr. 2) – 13.00 – 13:45
Avond4daagse Westerbork
Contactweek
Agrarische belevingsfair
Laatste schooldag 2017-2018

Nieuws vanuit school / Algemeen:
Groepsindeling en leerkrachtverdeling
Vrijdag 6 juli krijgt u, zoals u van ons gewend bent, de
groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten over
de groepen in de mailbox.
We hebben het komend schooljaar weer 12 groepen.
School van de Week
Afgelopen week waren we de school van de week in het
kader van JOGG (jongeren op gezond gewicht).
Vanuit JOGG is er het één en ander qua communicatie
mis gegaan.
Daarom zijn we de komende week (2 juli – 7 juli) nog een
keer de school van de week.
Dat houdt in dat alle kinderen op vertoon van hun JOGG
kaartje (uitgedeeld in de klas) woensdagmiddag en
zaterdagmiddag voor half geld kunnen zwemmen in ons
mooie zwembad.
Waarschuwing!
In de vijver bij de rotonde/school zit vermoedelijk een
bacterie. Een aantal honden heeft al diarree opgelopen.
Wij denken er goed aan te doen u hiervoor even te
waarschuwen: Oppassen dus bij de vijver met uw
kinderen!
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

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

AGRARISCHE BELEVINGSFAIR
BASISSCHOLEN REGIO WESTERBORK

13-7-2018
LOCATIE: PARKEERPLAATS SCHOLEN
LINDELAAR/WEGWIJZER
12.45 UUR – 14.00 UUR.
OVERZICHT
1. Achtergrond en beschrijving van project
De Agrarische Belevingsfair wordt georganiseerd door
een afvaardiging van LTO Midden Drenthe. De insteek
van de agrarische belevingsfair is om basisschoolkinderen
kennis te laten maken met de agrarische sector. De
belevingsfair bestaat uit een zestal sectoren welke
allemaal aan bod komen tijdens deze belevingsfair.

2. Bereik van project
De fair is bestemd voor de basisschoolkinderen groep 5
t/m 8.

3. Sectoren
Tijdens de agrarische fair komen de volgende sectoren /
onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen worden door
de vrijwilligers nader ingevuld met bijbehorende
materialen, quiz etc.
1. Verkeersveiligheid.
Verkeersveiligheid is altijd van belang. Als je in de
grote stad woont of op het platteland. Je hebt
elke dag te maken met verkeer. Tijdens de fair
laten we zien hoe groot de landbouwmachines
zijn. Wat zie je als je in een grote machine zit en
wat zie je juist niet? Waar moet jij rekening mee
houden als je deelneemt aan het verkeer en
bijvoorbeeld naar school fietst?
2. Varkens
Hoe verloopt het proces van big tot varken. Hoe
groeien de varkens op (huisvestingsvoorbeelden)
En hoe worden de varkens vervoert?
3. Melkvee en melkproducten
Hoe verloopt het proces van kalf tot koe. Wat eet
een kalf / koe en hoeveel produceert een
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melkkoe per dag? Wat wordt er van deze melk
allemaal gemaakt?
4. Bloemen en bloembollen
Hoe gaat het proces van een bol in de grond naar
een mooie bloem in de vaas? En heb je zelf wel
eens een bol geplant?
5. Pluimvee
Je hebt verschillende soorten pluimvee. Pluimvee
welke wordt gehouden voor het ei maar er zijn
ook kippen voor het vlees. Wat is het verschil
tussen deze dieren en hoe worden ze gehouden?
Welke producten worden er gemaakt van het ei?
6. Akkerbouw
Aardappelen en granen, twee producten welke
tot de akkerbouw behoren. Wat wordt er
gemaakt van aardappels en graan? En waarvoor
kan je het nog meer gebruiken? Wist je dat een
akkerbouwer zijn producten graag oogst bij mooi
weer? Dat betekent dat er misschien wel stro
geladen moet worden voordat het begint te
regenen!

4. Betrokken vrijwilligers
Vanuit het LTO worden vrijwilligers geregeld vanuit de
betreffende sectoren. Zij zullen de basisschoolkinderen
tijdens de fair informeren over de desbetreffende sector.
Per sector zijn er vanuit het LTO 6 vrijwilligers nodig
Betrokken vrijwilligers vanuit de basisscholen
Elke basisschool dient per toegewezen groep één
volwassen vrijwilliger beschikbaar te hebben. Hij /zij is de
begeleid(st)er van de basisschoolkinderen tijdens de fair.
Dat betekent dat we voor de Lindelaar zestien ouders als
vrijwilliger moeten hebben.
OPROEP
Mocht u in de gelegenheid zijn om op 13 juli van 12.30 –
14.00 te komen helpen (begeleiding van een klein
groepje kinderen) dan zijn we u erg dankbaar.
U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht, maar
het kan ook bij mij (dolf.dekker@kitsprimair.nl).

NIEUWS UIT DE
SCHOOLBIBLIOTHEEK
Het schooljaar zit er bijna op......
We gaan in de schoolbibliotheek weer opruimen en
schoonmaken.
We hebben ook gekeken naar het afgelopen jaar en hoe
het liep in de bieb. En wat zagen we:





We hebben een leuk team met enthousiaste
mensen
We hebben er zin in om er volgend jaar weer een
belezen jaar van te maken
We nemen afscheid van een aantal mensen
We kijken er naar uit om nieuwe mensen te
verwelkomen in ons team

Ouders of anderen die geïnteresseerd zijn om mee te
draaien in de schoolbieb.............
KOM EEN KEER KIJKEN BIJ WAT WIJ DOEN!

De schoolbibliotheek is elke dinsdag, woensdag ,
donderdag & vrijdag van 8.30-9.30 uur open voor alle
kinderen vanaf groep 3. Kinderen leveren dan hun boek
in en gaan op zoek naar een nieuw boek, waarbij ze soms
geholpen kunnen worden.
Met een kop thee/koffie erbij is het een gezellig uurtje
waarin je veel kinderen ziet en kan helpen!
Na de vakantie ben je op openingstijden welkom om aan
te schuiven. Mocht je dan besluiten dat je het leuk vind,
gaan we kijken hoe vaak je zou willen helpen en op welke
dagen.

WEES WELKOM!
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Nieuws vanuit school / Groepen:

Van de ouderraad

Periodeafsluiting groepen 1c, 4 en 6a
Donderdag 21 juni hebben de leerlingen uit
bovengenoemde groepen de periodeafsluiting verzorgd
en hoe! Iedereen heeft goed zijn/haar best gedaan en ze
verdienen dan ook allemaal een dik compliment.

Oud papier

Uiteraard een paar foto’s:

Schoolreis groepen 3, 3/4, 4 en 5
Dinoland Zwolle. Daar zijn de leerlingen uit de groepen 3
tot en met 5 naar toe geweest. Wat een leuke schoolreis
is dit geweest. We hebben heerlijk gespeeld en volop
genoten!
Gelukkig………hebben

we

de

foto’s

nog:

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.

Oud papier 2018-2019 !!!
Alle ouders van de leerlingen van IKC de Lindelaar
hebben baat bij de opbrengsten van het oud papier. De
opbrengsten komen ten goede aan activiteiten en
bovendien verlaagt de opbrengst het bedrag van de
ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage. Het is dan ook
logisch dat de ouders van onze leerlingen helpen bij het
halen van het oud papier. Het moet toch geen probleem
zijn dat u, als ouder/verzorger, 1 x per jaar helpt bij het
halen van dit papier.
Wij doen u de brief opgave oud papier 2018-2019
(nogmaals) via deze link toekomen. Deze flyer is ook
reeds door de Ouderraad verspreid, maar de respons viel
dermate tegen dat de brief via het Lindeblad nogmaals
verspreid wordt.De datum 22 juni is niet meer geldig; wij
verzoeken u dringend uw reactie te geven voor 10 juli
aanstaande.
Met hartelijke groet,
Dolf Dekker | directeur.
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Ingekomen/bijlagen/link:
Kinderwerk Westerbork organiseert voor kinderen uit de
groepen 5 tot en met 8 een jeugdsurvival op 15
september aanstaande. Kijk in de link hierboven voor
meer info.
Drentse Fiets4daagse
Van 24 t/m 27 juli wordt door heel Drenthe weer de
Drentse Fiets4Daagse georganiseerd.
Het grootse fietsevenement van Nederland.
Vanuit 8 startplaatsen fietsen ca. 12.000 deelnemers 30,
40 of 60 km. Ook vanuit Westerbork
kan er weer gestart worden voor de 30 km (4Kids), 40 of
60 km route.
Ook dit jaar wordt er weer veel aandacht besteed aan de
kinderen die meedoen aan de Drentse Fiets4Daagse.
In samenwerking met o.a. JOGG (jongeren op gezond
gewicht), Staatsbosbeheer, het Drentse Landschap, IVN
en WNF heeft de organisatie vanuit Westerbork weer een
leuk, educatief en actief programma gemaakt voor deze
4 dagen. Er kan 1, 2, 3 of 4 dagen meegedaan worden.
30 km klinkt misschien ver, maar onderweg kan er
regelmatig gestopt worden voor een opdracht:
Bijvoorbeeld: GPS of waterbeestjes zoeken met IVN, een
leuke activiteit van Staatsbosbeheer en interessante
informatie van de Imker.
Bij terugkomst in Westerbork is er van 13 tot 17 uur een
leuk programma voor de kinderen: o.a. solderen, theater,
spider klimtoren, bungeetrampoline, pottenbakken,
wieltjes maken …
Klik hier voor de flyer Drentse Fiets4daagse 4Kids
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