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Agenda
Datum

Activiteit

06-06-2022
07+08-06-2022
10-06-2022
14-06-2022

2e Pinksterdag, leerlingen vrij
Mobiel planatarium
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
Oud papier

16-06-2022
21+22-06-2022
23-06-2022
24-06-2022
25-06-2022
27-06 t/m 3006-2022

Sportdag groepen 1 tot en met 4
We hebben een leuke, gezellige sportdag gehad. De
leerlingen van groep 7 en 8 en ook juf Rianne en meester
Jorrit hebben ons goed geholpen:

Avond4daagse Westerbork
Onder een stralend blauwe lucht zijn we lekker sportief
bezig geweest.

Nieuws vanuit ons IKC / Algemeen
LifeStyle aanbod: Mobiel planetarium
Op 7 en 8 juni is ons speellokaal het decor van een uniek
project. Er wordt een opblaasbare tent opgezet. In de tent
wordt aan de binnenkant met een beamer het heelal
zichtbaar gemaakt voor kinderen. Zij krijgen deze dagen
les over sterren, zon en maan. Deze lessen worden
verzorgd door studenten sterrenkunde van de RUG maar
ook door onze eigen leerkrachten. En dan maar lekker
kijken….
Dit project is onderdeel van ons aanbod Wetenschap &
Techniek en Aardrijkskunde, maar er zijn ook raakvlakken
met universal awareness en duurzaamheid. Misschien
maak het ons een heel klein beetje meer bewust van hoe
belangrijk het is om zuinig te zijn op onze planeet.

Noor wint een pries!
In de Wiesneus, het tijdschrift het Huus van de taol, stond
een wedstrijd. Alle kinderen van onze school kregen het
blad toen we in maart bezoek kregen van de veurlezers.
Noor Gils heeft ook meegedaan en wat denk je? Ze heeft
gewonnen! De prijsuitreiking was 12 mei en Noor is heel
trots en blij met haar step. Toch een indrukwekkend
moment, die prijsuitreiking…
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De kleurplaat en de puzzels uit het streektaaltijdschrift
hebben 7 winnaars opgeleverd die mooie prijzen kregen.
We doen graag mee met het jaarlijkse voorleesproject.
Het voorlezen in het Drents in het underwies is een
spannende en interessante gastles. We vinden het
belangrijk om de Drentse streektaal als toegevoegde
waarde, taalschat en erfgoed een plekje in ons onderwijs
te geven. Onze taal is een gemeenschappelijk bezit waar
we met elkaar zuinig op moeten zijn. Wist u dat op de
website https://wiesneus.nl/ liedjes, verhalen, gedichten
en spelletjes in het Drents staan? Alles is ook te
beluisteren: zo kunnen kinderen op een laagdrempelige
manier kennismaken met het Drents.

Rijdende Popschool – groep 7
In het aanbod van ons
lifestyleprogramma krijgen de
leerlingen van groep 7 een
lesprogramma van de Rijdende
Popschool.
Twee ervaren muzikanten werken dan gedurende een
periode van 4 weken met de leerlingen aan het spelen in
een band.
Zij nemen alle instrumenten mee naar school en trainen 4
keer een uur en een kwartier op een aantal popnummers.
De leerlingen leren zingen voor een microfoon, drummen,
gitaar spelen en een keyboard bespelen.
Het is echt fantastisch om te zien wat ze in korte tijd
kunnen bereiken met de leerlingen.
Dinsdagmiddag 31 mei gaan de kinderen hun kunsten
voor de ouders vertonen.

Regiokampioen Schoolvoetbal

Schoolhandbal
Zaterdag 21 mei gingen de meiden van groep 7 en 8 naar
Hoogeveen naar de Drentse Kampioenschappen
schoolhandbal.
De meiden gingen goed van start; de eerste wedstrijd
wonnen ze met 8-0, dat gaf vertrouwen. Ook de volgende
2 wedstrijden wisten ze te winnen (9-7 en 6-1).
De vierde en laatste wedstrijd was tegen de Sint
Gerardusschool uit Emmen, deze wedstijd verloren ze
met 3-6. De meiden hebben het geweldig gedaan en zijn
tweede geworden. We horen binnenkort of we naar
Arnhemmogen
om
daar
de
Nederlandse
Kampioenschappen schoolhandbal te spelen.

De meiden van groep 6 zijn woensdag 18 mei
Regiokampioen Schoolvoetbal geworden in Emmen. Na
een warme en spannende strijd mochten de meiden de
mega grote beker in ontvangst nemen. Woensdag 1 juni
zullen ze strijden tijdens de Noordelijke Finale in Jubbega.
We wensen de dames weer heel veel succes!

Social media project groep 7
“SPORTEN IN DE BUURT” Lifestyle
Kits Primair en leerlingen van groep 7
van meester Yvo zijn weken druk
bezig geweest om over 12 “Sporten in de buurt” filmpjes
te maken. En het is gelukt! Zo hebben de QR-codes naast
de toestellen van de Trim- en natuurbaan vanaf heden
weer nieuwe content.

Nieuws vanuit ons IKC / Groepen
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Deze kunt u alleen fysiek bekijken op de route van de
trimbaan. Uiteraard moet u dit scannen met een
smartphone of tablet met simkaart.
ZIT UW KIND NOG NIET OP EEN SPORT?
Mochten uw kinderen nog geen sportkeuze hebben
gedaan of zijn ze op zoek naar iets “anders” dan is het
aanbod van de introductiefilmpjes op de Trim- en
natuurbaan een leuk idee. De sporten die de leerlingen
gekozen hebben en die op de baan aan bod komen zijn:
1. Hardlopen 2. Voetbal 3. Paardrijden 4. Tennis 5.
Survival 6. Handbal 7. Klootschieten 8. Breakdance 9.
Boksen 10. Motorcross 11. Volleybal 12. Judo. Natuurlijk
zijn er meer sporten in Westerbork, echter er waren niet
meer codes beschikbaar.
Om u een idee te geven van de
filmpjes sturen we u 1 van de 12 QR codes toe. Het 5e filmpje over de
Survival is gemaakt door Stijn ter Bork.
Goed gedaan, Stijn!!

Ameland
Groep 8 is maandag vertrokken voor hun schoolreis naar
Ameland. De kinderen fietsen daar deze week hun neus
achterna en bereiden zich voor op het nieuwe seizoen.
Zoals u misschien weet is dit kamp een trainingssessie
voor brugsmurfen in spé, een speciale voorbereiding op
het voortgezet onderwijs… Dit doen we jaarlijks zo ver
mogelijk van de bewoonde wereld. Onder leiding van drillinstructeurs Erik de Verschrikkelijke, Cor Pittbull, Wesley
de Schaver, Karin de Beul, Annemiek de Hulk en Claudia
de Terminator zal er hard gewerkt worden aan de nodige
discipline. Op de foto ziet u dat onze kinderen ook zelf
hun eigen lekkerbekjes bij elkaar moeten vissen. Er moet
ook gegeten worden, tenslotte. Vrijdag verwachten we
onze toppers weer thuis!

Samen met de school heeft de werkgroep
ook het watertappunt naast de MFA
gerealiseerd.

Laat u dus inspireren en wandel samen
met uw kinderen de route en scan de QR-codes.
De trim- en natuurbaan is tot stand gekomen door
subsidies van o.a. de Postcodeloterij, het Rabofonds en
het Sportakkoord van gemeente Midden-Drenthe.
Lifestyle-aanbod: voorstelling rijdende popschool
Zoals eerder vermeld in deze nieuwsbrief gaat de
Rijdende Popschool langs scholen om kinderen van de
bovenbouw een spetterend muziekproject te bieden. In
vier workshops leren kinderen om in een echte band te
spelen. Groep 7 heeft vandaag de afsluitende voorstelling
aan ouders en belangstellingen gepresenteerd. Echt leuk
om te zien hoe kinderen in korte tijd een aantal echte
popnummers ten gehore brengen. Net echt! Het project is
een leuke kennismaking met zingen in een microfoon en
het bespelen van instrumenten als een keyboard,
drumstel en basgitaar. De kinderen presenteerden zich
stoer en ook losjes op het podium. Wie weet een leuk
begin voor een echte schoolband!

Nieuws
Ouderraad

van

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
25-06-2022
Dennis ter Heide
Henri Meijering
Emiel Nijenhuis
Wiljam Smid
Roy Stevens
Stef van den Tol
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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 Leo Bosman
Mail: oudpapierwesterbork@gmail.com

Oud-Hollandse spelletjes bij BSO de Börkies
Het lijkt wel een makkelijk spelletje, maar dat valt nog niet
mee, snoephappen… Die bak met water, waarin op de
bodem snoepjes gelegd wordt, is best spannend. Maar al
onze BSO helden waagden de duik!

Nieuws vanuit ons IKC / Kinderopvang
Spetter-nieuws
Wat geweldig dat
we zo dicht bij het
bos zijn! De peuters
van de Spettergroep gaan er graag
op
uit.
Samen
wandelen in het bos.
Het bos is een
prachtige omgeving
waar van alles te
zien is. Natuurlijk
doelen we dan op
planten,
beestjes,
blaadjes, bomen…
maar tijdens deze
tocht vonden de
kinderen
iets
bijzonders: een happy-stone!

De beweeg pot van onze BSO
Als het buiten slecht weer is,
vermaken onze kinderen zich ook
op BSO De Börkies! Uit “De
beweeg pot” kiezen we spelletjes
die we vervolgens kunnen spelen.
Zo hebben we zakdoekje leggen
gedaan en een nieuw spel: eitje
leggen. Hierbij gaan de spelers
achter elkaar staan in een rij. De
voorste speler gooit een bal tegen de muur. Als de bal
terugkomt, moeten alle spelers over de bal springen of de
bal tussen de benen door laten gaan. De speler die
achteraan staat moet de bal vangen of pakken. Wanneer
een speler de bal aanraakt of niet kan vangen, dan is
deze af en gaat aan de kant zitten.

Polonaise
We hebben met onze
peuters de polonaise
geoefend.
Er
is
tenslotte altijd wel
een
reden
te
verzinnen voor een
feest. Evelien had
polonaisemuziek
opgezet en weer of
geen
weer:
de
kinderen genoten van
de polonaise in de
regen!
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Bijlagen / Ingekomen:
Avond4daagse Westerbork
Dit jaar vindt de Avond4daagse Westerbork plaats van
maandag 27 juni t/m donderdag 30 juni 2022.
De start is om 18.00 uur, de laatste avond start de 10 km
om 17.30 uur en de 5 km om 18.00 uur.
Er kan 5 km gelopen worden of 10 km (voor groep 6, 7 en
8).
Maandag 20 juni 2022 kunnen belangstellenden zich weer
van te voren inschrijven en alvast de wandelkaarten
ophalen. Je kunt je inschrijven bij MFA de Groene Borg
aan
de
Homaat
2
te
Westerbork.
Vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur is de organisatie aanwezig,
kosten
op
de
voorinschrijving
5
euro.
Vanaf maandag 27 juni 2022 is de inschrijving 6 euro.
Op
maandag
27
juni
kun
je
je
van
17.00 uur – 17.45 uur ook nog inschrijven. Er kan ook 1
dag
gelopen
worden,
de
kosten
hiervan
zijn 4 euro.

Het team van IKC de Lindelaar, kinderopvang
en onderwijs, wenst u:

Dit jaarlijkse wandelevenement start alle dagen vanaf de
MFA Groene Borg. Op donderdagavond worden de
lopers feestelijk onthaald bij de MFA Groene Borg.
De zoen en zoef route wordt in een heuse “Promenade de
Triomf” omgetoverd. Hier worden de felbegeerde
medailles uitgereikt.
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