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Agenda

Nieuws vanuit ons IKC / Algemeen

Datum

Activiteit

14-04-2022
15 t/m 18-042022
20 en 21-04
22-04-2022
25-04 t/m
06-05-2022
10-05-2022
13-05-2022
17-05-2022
20-05-2022
24-05-2022
26+27-05-2022
30-05-2022

Paasactiviteiten op IKC de Lindelaar

31-05-2022
06-06-2022
10-06-2022
14-06-2022
16-06-2022
21+22-06-2022
23-06-2022
24-06-2022
27-06 t/m 3006-2022

Paasactiviteiten op IKC de Lindelaar

Paasvakantie
IEP eindtoets
Koningsspelen
Meivakantie (27-4: Koningsdag, 4-5
Dodenherdenking )
Gr. 7 Rijdende popschool
Gr. 7/8 en 8: Techniekexperience
Gr. 7 Rijdende popschool
Gr. 7 Techniek Experience
Gr. 7 Rijdende popschool
Hemelvaartvakantie
Groep 9 Schoolkamp Ameland
Gr. 7 Rijdende popschool
Presentatie
2e Pinksterdag, leerlingen vrij
Sportdag Westerbork
Margedag, leerlingen vrij
Gr. 7 en 8 Praktisch
Verkeersexamen
Schoolfotograaf
Schoolreizen:
Gr.1/2 - Drentse Koe Ruinerwold
Gr. 3/4/5 – Duinenzathe, Appelscha
Gr. 6/7 - Slagharen
Margedag, leerlingen vrij
Avond4daagse Westerbork

Donderdag 14 april vieren wij Pasen met de hele school.
🐔De groepen 1/2 zoeken naar de paaseieren van Boer
Boris op het kleuterplein.
🐔De groepen 3 en 4 gaan het bos in, op zoek naar
verstopte eieren.
🐔En de groepen 5 t/m 8 gaan neuties schiet’n. Nemen
jullie zelf tien walnoten mee?
We gaan er een gezellige en leuke dag van maken.

Kinder- en peuteropvang Goede Vrijdag.
Vrijdag 15-04-2022, Goede Vrijdag, zijn de leerlingen van
de basisschool vrij.
De kinder- en peuteropvang zijn echter deze dag gewoon
geopend!
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Sponsorloop Oekraïne
De vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd.
We kunnen ons voorstellen dat u enorm nieuwsgierig bent
naar wat onze donatie voor giro 555 nu is geworden. Wij
kunnen u vertellen: het is bijna onvoorstelbaar! De
sponsorloop voor Oekraïne waarvoor onze kinderen zich
op 11 maart jl in het zweet hebben gelopen, heeft
€19.422,82 opgeleverd. We zijn zo enorm trots op de
kinderen en dankbaar dat u deze actie zo geweldig heeft
ondersteund… We zijn er stil van.
We willen u vanaf deze plaats nogmaals bedanken voor
uw hulp, voor het aanmoedigen, voor uw financiële
bijdrage bij alle rondjes van de kinderen en … Patricia
Heling om ons op tijd te attenderen op de mogelijkheid om
onze opbrengst door Friesland Campina te laten
verdubbelen. Dus hierbij ook: Friesland Campina bedankt!
We dachten bij het voorbereiden van de sponsorloop dat
we vanaf deze afstand niet zo heel veel konden doen,
maar we voelen ons zeer vereerd om als
IKC zo’n bijdrage te kunnen leveren aan
Oekraïne.
Actie voor Oekraïne – producten naar
grens
We waren ervan onder de indruk. Weet u
het nog? In aanvulling op onze sponsorloop
hebben Tom Roest, vader van Vince en Fabiënne, en
Gerlof Meijering eind maart een vrachtwagen vol
hulpgoederen naar de grens van Oekraïne gereden. Deze
reis is goed verlopen. De truck van Fellinger transport
mochten ze lenen, de brandstof werd gesponsord, de
hulpgoederen zijn onder andere door u bijeengebracht!
Zoveel mensen die belangeloos opstaan om te helpen,
dat blijft een mooi verhaal. Vanaf deze plaats willen we
iedereen nogmaals bedanken voor een bijdrage in welke
vorm dan ook.
We kunnen melden dat de spullen op de goede plek zijn
aangekomen.

Hulp blijft nodig. Op vrijdag 29 april is er
weer een inzameling voor Oekraïne, u
kunt bij Jumbo Vinke hulpgoederen
kopen en doneren of zelf spullen vanuit
huis meenemen en inleveren bij de
kassa’s in de winkel.
NME Voedselproject: Een bord vol natuur
We hebben een interessant NME project (natuur- en
milieu- project) in het programma dit jaar! Het gaat over
voedsel. We vinden het belangrijk om onze kinderen iets
te leren over de oorsprong van hun eten. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat voedselonderwijs op de basisschool
kinderen helpt bij het ontwikkelen van een gezond en
duurzaam voedingspatroon. Dat komt mooi uit dus.
In Nederland is het relatief gemakkelijk om aan voedsel te
komen. Ga maar naar de supermarkt, je vindt daar een
groot assortiment aan producten. Maar… hoe komt het
voedsel daar? Waar komt ons eten vandaan? Hoe
kwamen we vroeger aan ons voedsel? Wat zal het
voedsel van de toekomst kunnen zijn? Daarnaast
proberen we kinderen bewust te maken van
voedselverspilling in onze samenleving en wat je zelf thuis
kunt doen om verspilling te voorkomen.

We zijn het project Een bord vol natuur gestart met een
ontdek pad. Kinderen bestudeerden in groepjes lekkere
hapjes, zoals gedroogde krekels en zij onderzochten het
verschil tussen citroensap en limoensap. Maar ook waren
er opdrachten over hoeveel oppervlakte land je nodig hebt
voor het kweken van zaden, het houden van varkens of
het kweken van aardappels. Ook de kleuters hebben
meegedaan, zij werden begeleid door kinderen uit de
bovenbouw.
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Nieuws vanuit ons IKC / Groepen

Nieuws
Ouderraad

Groep 7 - Herdenking 4 mei
Onze
school heeft
samen
met
de
Wegwijzer
het
monument
geadopteerd in het
herinneringscentrum
kamp Westerbork.
Na
2
jaren
van
afwezigheid gaan we
dit jaar weer met de
leerlingen van groep 7 naar de herdenking.
Drenthe tours stelt daarvoor een bus beschikbaar, waar
we erg blij mee zijn.
De leerlingen krijgen vooraf uitleg en informatie over de
gebeurtenis op school. We zijn blij dat we dit jaar weer
met de kinderen op pad kunnen.
Het is altijd een erg indrukwekkende ervaring.
Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 7 ook nog een
bezoek in de klas van mevrouw Bartha Westein -Valk.
Zij heeft als kind in kamp Vught-kamp Westerbork en
concentratiekamp Theresienstadt gezeten.
Zij komt haar verhaal met de kinderen delen.

van

de

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?

Oud papier 2021-2022
30-04-2022
Alwin Brunsting
Olger Kuipers
André Meijer
Arjan Nijwening
Sander Vos
Stefan Wielink

28-05-2022
Charles van Blitterswijk
Jos Nijborg
Roald Gils
Roy Reinders
Tom Roest
Ronald Speelman

Groepen 5 en 6 - Bedrijventour
De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben een zeer
leuk bezoek gebracht aan Stevast Techniek. Dit is een
techniek experience aanbod van onze afdeling Lifestyle.

In de Veldenkrant werd hieraan ook aandacht besteed:

https://www.veldenkrant.info/nieuws/algemeen/43098/
scholieren-op-bezoek-bij-stevast-techniek-in-beilen

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 Leo Bosman
Mail: oudpapierwesterbork@gmail.com
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Nieuws vanuit ons IKC / Kinderopvang
Smakelijk eten!
Komende periode werken we over het Uk &Puk-thema
Smakelijk eten. De activiteiten in dit thema dragen vooral
bij aan de zelfredzaamheid. De kinderen leren allerlei
woorden en handelingen om zelfstandig te eten en
uitdrukkingen om kenbaar te maken wat zij wel of niet
willen eten. Daarnaast benadrukken de spelletjes het
sociale aspect van eten: Samen eten en de
maaltijdbereiding. Het begrip ‘eten’ wordt verder
uitgebreid. Zo leren de kinderen steeds meer woorden om
nuances aan te geven. Eten is niet alleen ‘lekker’ of ‘vies’.
De smaakomschrijving wordt uitgebreid met bijvoorbeeld
‘zoet’, ‘hard’, ‘zacht’, ‘glibberig’, ‘plakkerig’.
Natuurlijk past een smakelijk Paas ontbijt hier prima bij!

Het ‘stuk’ is aan de hand van het boek
www.deepdeep.nl/oppasser. Dit gaat over dieren en over
wat je later wilt worden. Er is ook een liedje bij.
https://www.youtube.com/watch?v=vLaaFKqDdio&ab_cha
nnel=deepdeepnl.
Hierbij
ook
de
trailer
van
de
show:
https://www.youtube.com/watch?v=iABT9WziHM&ab_channel=deepdeepnl
En dit is het boekje:
http://www.deepdeep.nl/shop/oppasser-voor-een-dag/

Zomerprogrammering Provincie Drenthe:
Leerlingen groep 8: Zomerprogrammering jongeren
vanaf 12 jaar:

De Provincie Drenthe wil samen met gemeenten en
partners op het gebied van sport, cultuur, welzijn en
bewegen in onze mooie provincie er voor zorgen dat jij
een leuke en ontspannen vakantie hebt, waarbij er
voldoende te doen is. Van jou willen we graag weten: wat
wil jij doen, wat mis je? Heb je ideeën en doe je mee? Vul
dan deze korte vragenlijst in:
https://surveys.enalyzer.com?pid=muh8k7t6

Bijlagen / Ingekomen
Kindertheater in de Voorhof
De kaderraad van de Voorhof organiseert een
kindertheater in De Voorhof te Westerbork, op 24 april
voor de jongste kinderen. Leeftijd vanaf een jaar of drie,
tot een jaar of negen. Dit willen zij graag dorps breed
trekken omdat ze het jammer vinden als er zo’n mooi
kindertheater in Westerbork plaatsvindt en dat dan niet
alle kinderen uit de omgeving de kans krijgen mee te
genieten

Avond4daagse Westerbork
maandag 27 juni 2022 tot en
met donderdag 30 juni 2022
Noteer de data alvast in uw
agenda!

De organisatie is op zoek naar nieuwe enthousiastelingen.
Willen we de Avond4daagse weer jaarlijks terug laten
komen, dan zullen er echt helpende handen nodig zijn!
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Stenen van Hoop Westerbork
Ben jij enthousiast, creatief, gezellig en vind je het leuk
om activiteiten te organiseren en plannen, dan zoeken wij
jou!
Lijkt het jou leuk je bij de organisatie aan te sluiten, stuur
ons dan even een berichtje.
Diana Bleijie, Dianableijie@gmail.com
Laura Koning, koninglaura79@gmail.com

Het plan
Door de oorlog in Oekraïne zijn alle feestelijke activiteiten
voor de bevrijding van Westerbork stilgelegd. Nu is het
plan ontstaan om wel aandacht te besteden aan vrijheid
en bevrijding, door als dorp samen een monument van
hoop te maken. Initiatiefnemers zijn Stichting Westerbork:
Dorp van vrijheid, Comité 4 en 5 mei en de gezamenlijke
Stenen van Hoop
Bij het monument (het oale gemientehoes) willen we een
monument van hoop laten ontstaan. Dit monument
bestaan uit stenen die, net als de happy stones in
coronatijd, beschilderd zijn met een tekening of
beschreven zijn met een tekst die te maken heeft met
hoop en vrijheid. De stenen kunnen neergelegd worden bij
het monument, bij de andere stenen die er al liggen. De
plek is met witte steentjes gemarkeerd. Samen maken we
een pad van hoop.
Waarom?
Juist als er oorlog is, maar ook als er verdriet of narigheid
is, is hoop belangrijk voor mensen. Je zegt met elkaar:
Het moet anders, het kan anders. Daarom maken we een
monument om elkaar dat te blijven vertellen, zodat we de
hoop niet verliezen. Samen sta je sterker dan alleen.

Miniplaybackshow - 13 mei 2022
Wanneer?
De stenen kunnen van 9 april (bevrijding Westerbork) tot
5 mei (Nationale Bevrijdingsdag) neergelegd worden, op
het gras, tussen de witte markeringssteentjes, links van
de vlam.
Het doel is om kinderen met elkaar en met dorpsgenoten
te verbinden door de hoop op vrijheid voor alle mensen.
Concreet gebeurt dat door je eigen steen te leggen bij
stenen van alle mensen, en om zo te ontdekken dat je niet
de enige bent die vrijheid wil. Wie weet, wordt er een foto
gemaakt die gedeeld mag worden via Facebook, zodat
ook anderen weer op het idee komen om mee te doen. Zij
gaan dan ook hun gekleurde steentje bijdragen. Zo
verspreiden we samen een hoopvol beeld. In de MiddenDrenthe krant heeft ook een bericht over deze actie
gestaan.

IKC de Lindelaar
Homaat 2
9431 MK Westerbork
Tel:
0593 331998
E-mail: info.ikcdelindelaar@kitsprimair.nl
Website: www.ikcdelindelaar.nl

De Lindelaar is onderdeel van:

