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Agenda
Datum
10-09-2021
13-09-2021
16-09-2021
25-09-2021
05-10-2021
18-10 tm
22-10-2021
29-10-2021
30-10-2021

Even voorstellen 1

Activiteit
Voorstelling “Spekkies met prik” voor
peuters en kleuters
Margedag, leerlingen vrij
Dag van de pedagogisch medewerker
Oud papier
Dag van de leraar
Herfstvakantie
Marge dag, leerlingen vrij
Oud papier

Nieuws vanuit school / Algemeen
Start schooljaar 2021-2022
Fris en uitgerust zijn we aan een nieuw schooljaar
begonnen en als IKC zijn we goed uit de startblokken
gekomen.

Uiteraard hopen we op een zo gewoon mogelijk
schooljaar zonder lockdowns of andere beperkingen.
Inmiddels zijn we drie weken aan de gang en heeft
iedereen zijn of haar plekje weer gevonden binnen ons
IKC.
Het team van IKC de Lindelaar gaat er voor!

40 jaar meester
Onze meester Yvo was vorig
jaar 40 jaar in overheidsdienst
en dit jaar is meester Yvo 40
jaar in dienst bij Kits Primair,
voorheen Openbaar Onderwijs
Midden-Drenthe.
40 jaar voor de klas, wat een
mijlpaal!! Uiteraard werd hier
even bij stilgestaan.

Mijn
naam
is
Marjan
Hulzebosch en sinds de start
van dit schooljaar ben ik
werkzaam
als
intern
begeleider op IKC
De
Lindelaar. Ik neem hiermee de
taken van Geesje Weggen
over. Samen met Nicole de
Groot ben ik verantwoordelijk
voor de leerlingenzorg op
school. Alhoewel ik nieuw ben
op IKC de Lindelaar ben ik
niet nieuw binnen stichting Kits Primair. De afgelopen 20
jaar heb ik op verschillende scholen binnen de stichting
gewerkt. Voornamelijk als groepsleerkracht. De afgelopen
twee schooljaren heb ik de taak van intern begeleider met
het lesgeven aan groep 6 gecombineerd.
Ik woon met mijn gezin in Beilen. Samen met mijn vriend
heb ik twee dochters. Ik heb een fijne start gehad op de
Lindelaar en ik hoop u snel eens te ontmoeten.
Vriendelijke groet,
Marjan Hulzebosch
Even voorstellen 2
Via deze weg wil ik mezelf even kort voorstellen:
Mijn naam is Sjoeke Koopman en ik ben 35 jaar oud. Ik
ben werkzaam voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Vanaf
dit
nieuwe
schooljaar
ben
ik
de
schoolmaatschappelijk werker* voor deze school. Jullie
zullen mij dan ook af en toe wel voorbij zien komen.
Voor vragen of hulp vanuit het schoolmaatschappelijk
werk kunnen jullie terecht bij de interne begeleiders
(Nicole de Groot en Marjan Hulzebosch van IKC de
Lindelaar) of je kunt zelf contact opnemen met het
algemene nummer: 0593-522262.
Wie weet tot ziens!
*Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening,
welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en
aan te pakken. Hierbij kun je denken aan: zelfvertrouwen,
pesten, identiteit, relatie ouders/kind. Schoolmaatschappelijk
werk vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en
(jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de
ontwikkeling
stagneert.
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Even voorstellen 3
Beste ouders en verzorgers,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Maureen van
Dijken, ik ben 19 jaar en kom uit Westerbork. Ik ben
derdejaars student aan de Pabo op de Hanzehogeschool
in Groningen.
Komend schooljaar kom ik stagelopen in twee
verschillende onderbouwgroepen op IKC de
Lindelaar. Ik begin mijn stage in groep 1/2a, bij juf Marieke
en juf Jantina. Het tweede half jaar loop ik stage in groep
3, bij juf Esther en juf Mirjam.
Ik zal komend jaar elke maandag en dinsdag aanwezig
zijn. Bovendien heb ik een aantal keer in het jaar een
stageweek waarbij ik de hele schoolweek op school
aanwezig ben.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij mij langs
komen! Ik heb erg veel zin om komend schooljaar op IKC
de Lindelaar aan de slag te gaan!
Groetjes, Maureen van Dijken | Stagiaire groep 1/2a

Even voorstellen 4
Hallo, mijn naam is Geke Wolbers en ik ben 19 jaar oud.
Op het Drenthe college in Assen volg ik de opleiding
onderwijsassistent leerjaar 3. Vanaf september tot en met
februari loop ik op de maandag, dinsdag en woensdag
stage bij groep 1/2c.
Zelf kom ik uit het kleine dorpje Elp en ben ik vaak te
vinden op onze boerderij.
Mochten jullie nog meer willen weten over mij, dan mogen
jullie
het
altijd
aan
mij
vragen!
Groetjes, Geke Wolbers

Wijziging e-mailadres en URL
website
Met ingang van het nieuwe
schooljaar wijzigt ons algemene emailadres en de URL van onze
website. U kunt ons vanaf dan online
vinden op www.ikcdelindelaar.nl en een e-mail sturen
naar info.ikcdelindelaar@kitsprimair.nl.

Hulp gezocht!
Het olifantenpaadje naast de schuur wordt in natte
periodes een blubberpaadje. Hier zouden we graag iets
aan laten doen. Voor het bestraten van het paadje hebben
we een aantal stoeptegels kunnen krijgen. De kinderen
van groep 8 hebben tijdens een les over oppervlakte
berekenen zorgvuldig het nodige denkwerk verricht, we
hebben genoeg tegels. Nu zoeken we uw hulp. Kunt u
helpen bij het realiseren van een paadje? We hebben
handige stratenmakers nodig, maar daarnaast moet de
ondergrond voor het leggen van de tegels nog voorbereid
worden. En om het mooi te laten aansluiten aan de
huidige stoep zijn misschien ook trottoirbanden nodig.
Kunt u een bijdrage leveren? Laat het ons weten via
Andrea Bakker, andrea.bakker@kitsprimair.nl.

Lifestyle
Lifestyle is het talentontwikkelingsprogramma
van Kits Primair.
Op 5 leergebieden krijgt uw kind gedurende
de basisschoolperiode activiteiten, lessen en
excursies aangeboden, met als doel dat ieder
kind zijn talent kan ontdekken en
ontwikkelen.
Het gaat om de volgende leergebieden:
 Kunst, cultuur en erfgoed
 Sport en bewegen
 Muziek en beeldende vorming
 Multimediaeducatie
 Techniek, natuur en wetenschap
Lifestyle betekent vaak leren buiten de
school of leren binnen de school met
gespecialiseerde mensen van buitenaf.
Uitgebreide informatie over de leergebieden krijgt u via de
link Lifestyleprogramma Kits Primair.
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Nieuws vanuit school / Groepen

Nieuws vanuit school / Kinderopvang

Groep 7/8
Vrijdag 27 augustus hebben de leerlingen van groep 7a
een gezellige dag gehad in het kader van groepsvorming,
samenwerken en oplossingen bedenken.
Het werd een spetterende dag. Groep7 is fris en
uitdagend begonnen!

Kleur bij de peuters
Bij de peuters wordt gespeeld met heel mooi, kleurrijk
materiaal. Onze pedagogisch medewerkster Nicolien
Struik heeft dit sensomotorisch materaal gemaakt en de
kinderen van onze peutergroepen spelen er heerlijk mee!

Van de ouderraad

Ineens is het kikkertijd!
Tijdens de pauze vinden de kinderen kikkers aan de rand
van het bos. Erg interessant en leuk en voor sommigen
best spannend. Welke soort is dit? We weten inmiddels
dat dit de bruine kikker is. Ze zijn alleen in de paartijd in
het water te vinden. Die tijd is al achter de rug dus het bos
is nu hun leefgebied.

Oud papier
Vriendelijk verzoek
Iedere laatste zaterdag van de maand wordt er met
vrachtwagens oud papier opgehaald. Om dit voor de
chauffeurs en de vrijwilligers zo werkbaar mogelijk te
maken het verzoek om in moeilijk begaanbare straten
containers en dozen oud papier centraal bij elkaar te
zetten. Wilt u dit verzoek ook delen in uw omgeving?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Oud papier 2021-2022
Via de link rooster oud papier 2021-2022 komt u bij het
jaarrooster. Misschien handig om uw “beurt” alvast te
noteren in uw eigen agenda! Het rooster wordt ook
vermeld op de website van ons IKC.
De data en namen september en oktober:
25-09-2021
30-10-2021
Jeroen de Jong
Jan Willem Beugel
Rick Kiers
Mathijs ter Bork
Jan Meijering
Marcel Lok
Tom Roest
Robert Naaijer
Nico Simonides
Jeroen Snippe
Marcel Zeewuster
Jeroen Warnders
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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:
Kaboutervoetbal begint weer
Het kaboutervoetbal
kaboutervoetbal.

is

weer

gestart.

Zie

link

Techniek tastbaar
Op 8 april 2022 wordt voor de 1e keer het “doe-en-beleeftechniek festijn “Techniek Tastbaar” georganiseerd in
Assen door Sterk Techniek Onderwijs, regio Assen.
Ongeveer 25 technische bedrijven uit verschillende
technische branches organiseren voor kinderen in de
leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten:
Sleutelen, lassen, solderen, ontwerpen op de computer,
3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk,
bouwen, programmeren en nog veel meer.
Meer informatie vindt u via de link techniek tastbaar.

(kangoeroeklup) Korfballen Vitesse
Via de link korfbal krijgt u informatie over onze
KangoeroeKlup (dit is korfbal, bestemd voor kinderen van
3 t/m 6 jaar). Oudere kinderen mogen deelnemen aan de
reguliere trainingen. De trainingstijden zijn te vinden op
www.vitessebeilen.nl
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