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Agenda  

Datum Activiteit  

26-09-‘22 
Gr. 7,8  Kunstontmoeting South Pass 
City 

27-09-2022 Naschoolse activiteit gr. 3 t/m 8  

28-09-2022 Kraanwaterdag 

04-10-‘22 
Gr. 7 – Optreden | rijdende popschool 
Dierendag 

05-10-‘22 
-Start Kinderboekenweek 
-Gr. 3,4,5 Kunstontmoeting Los Patatos 
Banditos 

06-10-‘22 Opening kinderboekenweek Lifestyle 
3,4,5 Kunstontmoeging Los Patatos 
Banditos 

17 t/m 21-
10-‘22 
 
10-‘22 

Herfstvakantie 

 
Nieuws vanuit ons IKC  / Algemeen 
De eerste nieuwsbrief van 2022-2023 
We zijn samen het schooljaar goed gestart en we hopen 
dat u hetzelfde kan zeggen. Een vers, nieuw schooljaar 
ligt voor ons, waarbij alle kinderen verder mogen verder 
groeien. Een speciaal welkom voor alle nieuwe kinderen 
en hun ouders, die dit schooljaar zijn gestart op ons IKC. 
Een heel fijne tijd op onze school of op de opvang 
gewenst! Sommige zaken zijn vertrouwd voor u, uw 
kind(eren) en het team. Maar er zijn ook wat dingen 
anders. In de onderbouw is Jackey Kappelhof ons team 
komen versterken. In een volgende nieuwsbrief stelt zij 
zich aan u voor. 
Het schoolteam heeft u dit schooljaar uitgenodigd voor 
startgesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld als 
kennismakingsgesprekken of welkomstgesprekken met de 
leerkracht(en). Als het goed is hebt u inmiddels samen 
met uw kind een gesprek gevoerd. Samen kunnen we 
bespreken wat er nodig is en hoe we uw kind het best 
kunnen ondersteunen. We doen ons best om goed met u 
te communiceren en daarvoor gebruiken we ook de 
oudercommunicatie app Parro. Werkt deze app niet naar 
behoren op uw telefoon of computer? Parro heeft updates 
gehad en het zou kunnen dat u de app opnieuw moet 
installeren als het allemaal niet werkt zoals gehoopt. 
 
We wensen ieder een heel mooi schooljaar en we hopen 
dat u ons weet te vinden indien nodig of indien u goede 
ideeën wilt delen. We horen graag van u! 
Hartelijke groet, team Lindelaar-Groene Borg 
 
 

Komt u ons Pleinteam versterken? 
We zijn heel blij met de (oud-)ouders die dagelijks het 
toezicht buiten tussen 12.15 en 12.45 uur verzorgen. Het 
is fijn dat er volwassenen meekijken tijdens het spel 
rondom de school. Maar: we kunnen wel wat versterking 
gebruiken, ons Pleinteam is wat uitgedund omdat er een 
aantal ouders afscheid namen. Het zou heel fijn zijn als 
meer ouders, buren, andere bekenden met een warm hart 
voor kinderen zich zouden opgeven om eens een keertje 
mee te draaien. Er staat een vergoeding van € 5,- per 
keer tegenover. Om kwalitatief goed toezicht te blijven 
bieden, kunnen we uw hulp goed gebruiken! U kunt zich 
opgeven, al is het maar voor een 
keertje als invalkracht, via de 
leerkracht van uw kind. U kunt ook 
langslopen bij Martha Bos voor 
meer informatie. In gesprek met 
elkaar kunnen we op maat ook veel 
realiseren. Misschien heeft een 
oom, tante of buurvrouw interesse? 
Iedereen is van harte welkom. 

 
Opening Kinderboekenweek 
Op 6 oktober wordt de Kinderboekenweek op feestelijke 
wijze geopend door onze afdeling Lifestyle. 
Dit gebeurt gelijk om half 9, bij goed weer buiten op het 
plein en binnen bij slecht weer.  Bij goed weer zijn ouders 
van harte welkom om deze opening bij te wonen.  

 
 
Omgaan met corona  
Het coronavirus is niet weg. De besmettingen en 
coronacijfers beheersen (gelukkig) het nieuws veel minder 
en dat lijkt een goed teken. Maar: er kunnen (en zullen) 
nog steeds mensen ziek worden door corona. Wij vinden 
het belangrijk om goed voorbereid te zijn op een 
eventuele opleving van het coronavirus, aangezien het 
virus er nog steeds is.  We houden rekening met elkaar en 
om verspreiding te voorkomen, volgen we op ons IKC 
de basisadviezen, zoals vaak je handen wassen, hoesten 
en niezen in je elleboog, bij klachten thuisblijven en een 
zelftest doen. Deze zelftests zijn op school verkrijgbaar 
via de leerkracht van uw kind. U kunt de beslisboom 
gebruiken als u vragen hebt 
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Nieuws vanuit ons IKC | Groepen 
Een bedankje voor de Ouderraad 
De Ouderraad van IKC de Lindelaar heeft met de 
aanvang van het nieuwe schooljaar weer voor 
fantastische ballen gezorgd. De leerlingen zijn er heel blij 
mee. Er wordt volop mee gespeeld!  BEDANKT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4 Bezoek Hunebedcentrum 
Terug in de tijd ging groep 4 in het Hunebedcentrum. Als 
echte archeologen deden de leerlingen onderzoek naar 
vondsten uit de grond. 
Ook hebben we gezien hoe een vuurtje in die tijd werd 
gemaakt. En als afsluiting hebben we het grootste 
hunebed van Nederland bekeken. Het was een leerzame 
ochtend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 7 - Rijdende popschool 
De rijdende popschool is een onderdeel uit het 
Lifestyleprogramma van Kits Primair.  
De leerlingen van groep 7 doen hier aan mee. Ze vormen 
dan in 3 weken een echte popband. Ze leren spelen op 
een drumstel, een gitaar of een 
keyboard. Enkele leerlingen vertonen 
ook hun zangkunsten. 
Het is altijd heel bijzonder om te zien 
dat kinderen in zo’n korte tijd toch 
samen een leuk optreden kunnen 
neerzetten. Zij laten de ingestudeerde 
liedjes aan de ouders horen op 
dinsdagmiddag 4 oktober a.s.  

Groep 7 - Waterbeestjes zoeken 
Groep 7 heeft 
afgelopen vrijdag, 
16 september, 
waterbeestjes 
gezocht in de 
Westerborker-
stroom.  
 
 
 
 
 
 
Met waadpakken 
mochten de 
leerlingen de 
stroom in. Het was 
weer een 
geslaagde morgen.  
  
 
 

 
 
 
Groep 6a Introductiedag 
Het was weer een leuke introductiedag met groep 6a! 
Samen beleven, samen oplossingen bedenken bij 
opdrachten en……. Samen pannenkoeken eten.  
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Nieuws van de 
Ouderraad  
 
 
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 2022-2023 
 
24-09-2022 
Johan Abbing   Bas Ameschot 
Hans Brinke   John Lubbinge 
Tino Timmer   Gertjan Zeewuster 
 
29-10-2022 
Ronald Greveling  Geert Huisman 
Marcel Lok   Jan Meijering 
Melanie Hoving   Jeroen Warnders 
 
 
Via de link rooster oud papier halen schooljaar 2022-
2023 kunt u het rooster voor het nieuwe schooljaar 
downloaden. Handig om alvast uw beurt te noteren in 
uw eigen agenda.  
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 

 

Nieuws van de kinderopvang  
 

Even voorstellen:  Dominique 
Mijn naam is Dominique en 
ik ben per 1 juli het team in 
Westerbork komen 
versterken. 
Samen met mijn man en 2 
kinderen woon ik in 
Tiendeveen. 
Inmiddels werk ik 12 jaar in 
de kinderopvang en heb ik 
bij verschillende organisaties 
gewerkt. 
Wat ik belangrijk vind is dat 
kinderen met plezier naar de 
kinderopvang komen, dat je een vertrouwde omgeving 
biedt waar de kinderen zich fijn en gezien voelen. 
Ik kijk er erg naar uit om iedereen te ontmoeten! 
Als jullie vragen hebben, stel ze gerust! 
Groetjes, Dominique 

 
Bijlagen / Ingekomen:   
 
Naschoolse activiteit 
Donderdag 27 september zijn de leerlingen van de 
groepen 3 tot en met 8 van 14.15 uur tot 15.15 uur weer 
welkom bij de gratis naschoolse sportactiviteit (gymzaal 
MFA Groene Borg.  
Voor meer informatie kunt u mailen naar: 
riannewessel@sportdrenthe.com 
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Centrum voor Jeugd en Gezin 
Via de link Stevig Staan ontvangt u informatie voor 
kinderen uit groep 5/6 en 7/8 van de basisschool. 
Voor kinderen uit groep 5/6 start in de winter van 2022 
(december-januari) een training; voor groep 7/8 start een 
training in het voorjaar van 2023. 
 
Jeugdlintje 
We kunnen weer jongeren aanmelden voor een 
jeugdlintje. Dit kan tot 15 oktober 2022! 
  
Jaarlijks worden er jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren die 
zich op een bijzondere manier inzetten voor onze 
gemeente. De gemeente Midden-Drenthe kent veel van 
deze jonge helden, maar vaak blijven ze onzichtbaar. Om 
deze jongeren wat meer in de schijnwerpers te zetten 
heeft de gemeenteraad een onderscheiding in het leven 
geroepen: het Jeugdlintje. 
Aan u de vraag of u en/of uw netwerk jongeren kennen 
die zich op een bijzondere manier inzetten voor onze 
gemeente? U kunt deze jongere dan voordragen voor een 
Jeugdlintje! Een onafhankelijke commissie beoordeelt de 
aanvragen en bepaalt of de jongere in aanmerking komt 
voor het lintje. 
Op www.middendrenthe.nl/jeugdlintje vind je een 
aanvraagformulier. Zie bijlage voor meer informatie die 
gedeeld kan worden met jullie netwerk. 
 
 
Techiek tastbaar – leerlingen groepen 7 en 8 
Voor wie? 
Voor de groepen 7 en 8, leerlingen leerjaar 1 VO en 
gezinnen met kinderen.  
Wat is er te doen? 
Techniek zit in iedereen, dus ook in jouw leerlingen. Bij 
Techniek Tastbaar maken leerlingen kennis met de 7 
verschillende werelden van techniek. Denk dan aan het 
bouwen van houten kozijnen, het besturen van een 
Ozobot, het lassen van ijzer of ontdek de wereld via een 
VR-bril! Misschien is dit wel de eerste stap in de toekomst 
van techniek voor de leerlingen. Wil je meer weten? Bekijk 
één van de aftermovies op  www.techniektastbaar.nl  De 
entree is gratis! 
Zien we jou op 14 oktober? 
Meld je aan voor 29 
september bij        
info@sto-regioassen.nl of 
r.ton@ckcdrenthe.nl  
In de eerste week van 
oktober krijg je een 
uitnodiging en aanvullende 
informatie voor je bezoek. 
 
 
 
 

 

 
EHBO Westerbork – Rabobank Support 

Stem op ons bij de Rabo Club Support Actie! 

Helpt u met stemmen 
 
Onze vereniging 
KNV EHBO vereniging Westerbork zet zich met behulp 
van vrijwillige EHBO-ers in voor betrouwbare en 
kwalitatief goede hulpverlening op lokale evenementen en 
activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat wij betaalbaar 
zijn voor lokale partijen en al het geld wat wordt verdiend 
met hulpverlening op evenementen komt ten goede aan 
het voortbestaan van onze vereniging (denk aan de 
aanschaf van materialen, huur van een leslocatie, 
verzekeringen etc.) 
Doel 
Wij willen heel graag een nieuwe tent aanschaffen zodat 
we bij evenementen een veilige, afgeschermde en 
beschutte plek hebben waar we het slachtoffer kunnen 
behandelen. 
 
Hoe? 
Als u klant bent bij de Rabobank kunt u tot 27 september 
via internet (Rabobank Clubsupport) op ons stemmen 
(regio Het Drentse Land). 
 Wij zijn blij met elke stem. Het stemmen kost u niks.  
Alvast bedankt! 
 
 
Oogstfeest 2022 
Via de link oogstfeest komt u bij een flyer voor de 
Fruitpers- en Oogstdag, een evenement op zaterdag 24 
september bij Welkoop, met diverse leuke 
kinderactiviteiten. 
Dit evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door 
Team Gezond in Midden Drenthe, Stichting Drentse 
Voedselbossen, Imkervereniging Eendracht e.o. en 
Welkoop Westerbork. 
 
 
Balans Onderwijscafé 12-10-2022 
Met hulp van ouders & onderwijs organiseert Balans 
op 12 oktober een onderwijscafé in Paterswolde. 
Er wordt informatie gegeven over (passend) onderwijs en 
leerrecht. 
Ook is er een informatiemarkt over verschillende 
onderwerpen.  
De avond is bedoeld voor ouders en professionals.  
Zie ook link Onderwijscafé. 
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