Agenda 3e periode

NIEUWSBRIEF 1 april 2021

Maart/april/mei/juni

Pleincommissie
2 april
Goede vrijdag
4 april
2e Paasdag
22 & 23 april
Route 8 eindtoets groep 8
27 april
Koningsdag (alle lln vrij)
30 april
Koningsspelen
1 t/m 16 mei
Meivakantie

Het huidige schoolplein kan wel een opknapbeurt gebruiken wat ons betreft.
Vanuit het team en de kinderen zijn er wel ideeën, graag willen we ook een
aantal ouders die kunnen meedenken of meehelpen.
Wat zoeken we;
- We zoeken ouders die willen meehelpen met brainstormen, bij het opstellen van een plan en helpen bij subsidie aanvragen.
(Deze ouders zullen dan op korte termijn benaderd worden, zodat we het
project kunnen opstarten)
-We zoeken ouders die kunnen helpen bij het aanleggen/maken van het
schoolplein.
(Deze ouders zullen we inschakelen zodra we gaan beginnen, maar het is al
wel handig om te weten welke ‘vakmannen/vrouwen’ we in huis hebben en
kunnen inschakelen.

Oudergesprekken
Als u zich ingeschreven heeft voor de oudergesprekken van volgende week,
ontvangt u na het paasweekend de link van ‘Teams’ via de mail.

Dalton opleiding
8 mei
Plantjesmarkt
24 mei
2e Pinksterdag
22 juni
Margedag (alle lln vrij)

Eén van de voorwaarden om daltonschool te kunnen zijn is dat de docenten
scholing hebben gehad op het gebied van de daltonpedagogiek.
Juf Marjolein, juf Femke en juf Natascha hebben het afgelopen jaar de opleiding gevolgd en zijn alle drie geslaagd. Gefeliciteerd!

Pasen
Vandaag een leuke dag gehad met allemaal paasactiviteiten. Het ‘eitje-tikkampioenschap’ werd in alle klassen gespeeld. De winnaars kregen een grote
chocolade paashaas. Ook gingen we eieren zoeken in het schoolbos. Het was
niet gemakkelijk, we hebben niet alles gevonden… dus wellicht worden er de
komende weken nog wel verdwaalde eieren gevonden.

Wil je eens ervaren wat een skeeler training inhoudt? Of wil je wat skeeler adviezen van 1 van onze trainers?
Dan zijn onze gratis proeftrainingen precies wat je nodig hebt. Op
een leuke & gezellige manier maak je kennis met de basisvaardigheden van skeeleren.
Voor wie?
Jeugd t/m 12 jaar
Voorwaarde is dat je kind zelfstandig kan voortbewegen op de
skates.
Op welke dag en tijd zijn de proeftrainingen*?
Dinsdag 06 april - 18:00 - 19:00 uur
Dinsdag 13 april - 18:00 - 19:00 uur
Donderdag 08 april - 18:00 - 19:00 uur
Donderdag 15 april - 18:00 - 19:00 uur
*) Deelname voor eigen risico
Waar?
IJs & Skeelerclub Lindenoord, Sportlaan 135 in Wolvega
Wat is er nodig om de proeftraining te kunnen volgen?
Skates (skeelers), helm, pols-, knie- en elleboogbescherming. Als je dit zelf hebt, dan graag aandoen naar de
proeftraining. Heb je dit niet, geen probleem. Je kan de materialen bij ons voor de proeftraining gratis lenen. Dit
wel van te voren even doorgeven op het opgave formulier.
Tevens:
trek kleding aan waarin je vrij kunt bewegen. (dus geen spijkerbroek)
neem een bidon gevuld met water mee
⚠ Hoe gaat het op de dag van de proeftraining?
‼️ Heb jezelf skeelers en bescherming, kom dan met de skeelers + bescherming aan naar de proeftraining
⁉️ Leen je skeelers: kom op tijd (17:45 uur): je hebt ca. 15 minuten nodig voor het aantrekken van de skates en
bescherming
⛔ ouders zijn vanwege de Corona maatregelen niet toegestaan op de skeelerbaan. U vermeldt uw noodnummer op het opgave formulier in geval van calamiteiten.
Hoe geef ik mij op voor een of meerdere proeftrainingen?
Door dit formulier in te vullen

️ We verwelkomen je graag op de eerste en/of tweede dinsdag of donderdag van april, tot dan!
Vragen?
Mail naar Alice Haitjema, trainingscoordinator@lindenoord.nl

Oud papier
OUD PAPIER
10 April ‘21
8 Mei ’21
5 Juni ‘21
3 Juli ‘21
28 juli ‘21

Ouders van:
Laura Mulder
Nick Bosma
Bente Rook
Jarno Oostra
Denise Oukes

Ouders van:
Jurre Mulder
Storm Bakker
Jarno van Daatselaar
Tess Mulder
Ilan Meurs

Tijd
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

Reserve
Floor Veenstra
Celine Veenstra
Tess van ‘t Klooster
Jorrit Jorritsma
Ilse Goetsch

