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Het Lindeblad - 3 
Nieuwsbrief nr. 3 – 18-01-2023 

 

Agenda  

Datum Activiteit  

20-01-‘23 Groep 7: Techniekexperience metaal 

25-01-‘23 Start Nationale Voorleesdagen 

01-02-‘23 Margemiddag – leerlingen vrij 12.00 uur 
uiu== 

06-02-‘23 Rapporten mee deze week 

13-02-‘23 
Margedag – geheel IKC 
Leerlingen vrij, ook opvang gesloten!  
 

Wk 7 en 8 Ouder- en kindgesprekken 

27-02 t/m 
03-03-2023 

Voorjaarsvakantie 

 
Nieuws vanuit ons IKC 
  
 
Techniek bedrijventour Kits Primair 
Kits Primair Lifestyle organiseert al vele jaren de techniek 
bedrijventoer. Dit is een  techniekproject waarbij leerlingen 
bedrijven bezoeken waar technische processen zichtbaar 
zijn. Een dergelijk bezoek bereiden ze dan in de klas voor.  
 

    
 
We zijn op zoek naar bedrijven in de omgeving van de 
school, waar groepjes leerlingen welkom zijn.  
Dus mocht u bij een technisch bedrijf werken of een 
geschikt bedrijf weten, graag een berichtje naar de 
leerkracht van uw kind.  
Uiteraard wordt dit dan weer afgestemd met Frank Klein, 
Lifestyle.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Het Padenbos is ons gebouw ingeslopen 
Het was een leuke verrassing toen de kinderen weer naar 
school kwamen! In de kerstvakantie is een aantal klussers 
flink aan het werk geweest. Op de muur tegenover de 
kleuterwc's en rondom die bubbel waar ook de 
kopieerruimte is, zit nu een prachtige foto van het 
Padenbos geplakt.  

 
 
 
Ook de wc's zelf zijn aangepakt in de vakantie. We hopen 
dat de kleuters voortaan rustig in het bos kunnen genieten 
van een momentje voor zichzelf... 
 

 
De kinderen van onze Leerlingenraad hebben al vanaf 
vorig schooljaar samen gebrainstormd over meer groen in 
de school. De werkgroep van de OR en Judith Spaai 
hebben meegedacht en dat heeft tot dit resultaat geleid. 
Hier kun je alleen maar vrolijk van worden!  
Dit is overigens de eerste fase van het pimpen van ons 
schoolgebouw. In komende periode gaan we op de 
bovenverdieping verder met de volgende stap, waaronder 
het realiseren van een Wall of Fame.  
 
 
 
 
Daarna gaan we onze Versiergroep nieuw leven in 
blazen. Voor de coronaperiode was er een enthousiaste 
oudergroep die ons periodiek hielp om de school in 
themasfeer te brengen.  
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Dit is door de toen geldende maatregelen op een laag 
pitje komen te staan. Inmiddels is er weer van alles 
mogelijk en gaan we op zoek naar nieuwe 
enthousiastelingen. Heeft u belangstelling voor deelname 
aan de Versiergroep? Wilt u helpen en af en toe een 
moment vrij maken om de school bij projecten, wisseling 
van seizoenen en feesten in een andere sfeer te 
brengen? Geef dit door aan de leerkracht(en) van uw 
kind. 

 
 
Voorleeskampioen 
Na weer een spannende voorleeswedstrijd is Florien uit 
groep 8 dit jaar gekozen tot voorleeskampioen van IKC de 
Lindelaar.  Teun uit groep 7 is tweede geworden. Beide 
hebben super voorgelezen!!!! 
Wij zijn trots op jullie.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 

 
 
 
 

Serious Request actie “Het vergeten kind” 
Geschreven door Elouise (groep 8) 
 
Ik heb een actie gedaan. We hebben sleutelhangers van 
strijkkralen en kniepertjes verkocht, hier in de buurt en in 
Amersfoort bij het Glazen Huis. Dit heb ik samen gedaan 
met mijn broertje Ferenc en broer Dylan. 
Bij het Glazen Huis heb ik ook een sleutelhanger verkocht 
aan André Van Duin. Dit alles voor het goede doel ‘Het 
vergeten kind’. En dat is een extra mooi doel, omdat ik 
zelf een ‘vergeten kind’ ben. We hebben veel geld 
opgehaald wel duizendentien euro (€1010,00)!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
28-01-2023 
Robert Naaijer   Ronald Greveling 
Wiljam Smid   Francisca Stevens 
Freddy Veldhuis  Marcel Zeewuster 
 
25-02-2023 
Henk Beket   Jan Willem Grotenhuis 
Anne van Vliet   Roel Lanting 
Sten van den Tol  Jort Weggemans 
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Via de link rooster oud papier krijgt u inzicht in de data en 
halers. 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 
 

 
 
Bijlagen / Ingekomen:   
 
Poppentheater Bibliotheek 
Het prentenboek van het jaar 2023 is: “Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje:. 
Het poppentheater Jinky’s Mikmak geeft hierover een 
opreden op: 
Dinsdag 17-01-2023 15.00 uur bibliotheek Westerbork 
Woensdag 18-01-2023 15.00 uur bibliotheek Smilde 
Zaterdag 28-01-2023 11.00 uur bibliotheek Beilen 
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