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Nieuwe leerlingen
Jasper komt na de kerstvakantie bij ons in groep 5 en Emma komt dan bij ons in groep 1. Age wordt 16 januari
4 jaar en komt dan ook bij ons in groep 1, hij gaat na de Kerstvakantie proefdraaien. We wensen Jasper, Emma,
Age en hun ouders/verzorgers veel plezier en succes bij ons op school.

Schoolarts groep 2
Op vrijdag 18 januari en dinsdag 22 januari komt de schoolarts bij ons op school voor het jaarlijkse onderzoek
voor de leerlingen van groep 2 (die in 2013 zijn geboren). De ouders/verzorgers van die leerlingen krijgen nog
een uitnodiging van de GGD, of misschien is die al ontvangen.

Lichtjes brengen naar afdelingen van Meriant.
Alle groepen hebben deze week een eigen gemaakt glazen potje naar de verschillende afdelingen van Meriant
gebracht. De kleuters en de peuters mochten maandagochtend als eerst.
De peuters gingen onder begeleiding van juf Anja en juf Ina naar Wilgenstede in de bolderkar of met touwtrein.
Groep 1 ging met juf Ankie en meester Rik naar verschillende afdelingen in Lindestede. Zij werden daar hartelijk
ontvangen door de begeleiding. De kinderen konden de lichtjes afgeven in verschillende huiskamers. Ook zongen
ze nog een liedje voor de bewoners. Tot slot werden ze getrakteerd op ranja en wat lekkers.
Groep 2 ging met mama Justin, mama Jaiden en juf Zwaantje naar Berkenstede.
Daar mochten de kinderen naar de 2de verdieping om de lichtjes te brengen. Groep 2 zong ook uit volle borst ‘O
dennenboom’. De bewoners vonden het prachtig. Groep 2 kreeg ook ranja en wat lekkers.
Op dinsdag waren groep 3 en 4 aan de beurt. Zij gingen naar Berkenstede naar andere huiskamers zodat die ook
mooie versierde potjes kregen. Deze groepen lieten ook mooie kerstliedjes horen.
Natuurlijk kregen ook zij na afloop als dank ranja en wat lekkers.
Tot slot waren de groepen 5 t/m 8 op donderdagochtend aan de beurt.
Van deze groepen ging een delegatie om kwart over tien op weg.
Zij gingen naar Lindestede. In de hal werden ze al opgewacht.
Daar werd de groep in tweeën verdeeld, zodat er meerdere huiskamers bezocht konden worden.
De overgebleven potjes werden uitgedeeld aan de bewoners, die het schitterend vonden.
Niet alleen de bewoners genoten ervan, maar ook de kinderen vonden het heel mooi.
Enkele kinderen hadden ook nog een kerstkaart met een wens erop gemaakt. Die kaart werd opgehangen in de
huiskamer. De traktatie aan het eind was ook zeer geslaagd.
Al met al voor herhaling vatbaar. Op deze manier hebben de kinderen bijgedragen aan een mooie kerstgedachte!
We willen iedereen bedanken voor het brengen van potjes, het maken van de lichtjes en het uitreiken!! Super!

Kerstconcert
Afgelopen woensdag zijn de groepen 5 t/m 8 naar het Kerstconcert van
het schoolorkest van het Linde College geweest. Het vond plaats op de
Kerk op de Hoogte in Wolvega. Het was een leuk concert en de kinderen
hebben genoten. Meer foto's staan op onze website.

Kerst
Gisteren hebben we genoten van ons Kerstfeest. Eerst hebben we met zijn allen heerlijk zelfgemaakte producten
gegeten. Groep 1 t/m 4 zat gezellig in het eigen lokaal en groep 5 t/m 8 zaten gezamenlijk op ons gezellige
leerplein. Het eten was heerlijk en er was genoeg voor
iedereen!! De ouders/verzorgers konden ondertussen buiten
op het plein in de partytent of bij het vuurtje genieten van een
lekker soepje, broodje, glühwein, enz. Om 18.00 uur was
onze Kerstshow in de gymzaal, deze was prachtig ingericht
als een soort theater. Alle groepen verzorgden een optreden
en het was fantastisch om te zien!! Er waren meer dan 100
mensen te kijken! Na afloop ging iedereen met zijn
eigengemaakte spulletjes naar huis! Het was een geweldig
leuke Kerst met zijn allen en we willen iedereen bedanken
voor het mogelijk maken van dit Kerstfeest!! Zonder jullie hulp
was het nooit zo'n succes geworden. Meer foto's staan op
onze website

Voorlichting Voortgezet Onderwijs
Dinsdag 11 december hebben de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 een voorlichting van het
voortgezet onderwijs gekregen. Deze voorlichting organiseert onze school altijd samen met de Dorpsschool en
met de Heidepolle. Terra Wolvega, het groen lyceum van het Terra Wolvega en het Linde College verzorgden de
voorlichting. Natuurlijk zijn er meer scholen voor het voorgezet onderwijs in de regio. Deze scholen organiseren
informatieavonden en daar krijgen de leerlingen informatie over van juf Janine.
De ouders/verzorgers vonden het een prettige en duidelijke voorlichting en hebben nu nog meer inzicht gekregen
in het voorgezet onderwijs.
Vrijdagochtend 11 januari gaat meester Rik samen met groep 8 naar de doe-ochtend van het Linde College. In
februari gaan ze naar de doe middag van het Terra Wolvega. Verder organiseren de scholen voor voorgezet
onderwijs in Wolvega en de regio nog voorlichtingsdagen, deze data krijgen de leerlingen van juf Janine.

Vuurwerk les
Groep 7&8 hebben afgelopen donderdag een les gekregen over vuurwerk. De kinderen hebben gehoord en
geleerd wat je wel en zeker niet moet doen met vuurwerk. Het was een boeiend en interessant verhaal!
We willen de vader van Esri bedanken voor het regelen van de gastspreker.

Schoonmaak
Vandaag zijn er een aantal moeders geweest (en afgelopen week natuurlijk ook) die de school hebben
schoongemaakt. Super! Bedankt dames!!

Naschools aanbod vanuit Buurtsportwerk
Op (bijna) elke 2e dinsdag van de maand verzorgt Buurtsportwerk (mogelijk) in samenwerking met
sportverenigingen een aanbod voor de leerlingen van groep 3 t/m 6. Dit is voor de kinderen van onze school en
van omliggende scholen. Het vindt plaats in ‘onze’ gymzaal. Om 14.15 uur zijn de kinderen vrij en dan kunnen ze
onder begeleiding van Buurtsportwerk een glaasje ranja en een koekje krijgen op ons leerplein. Daarna zullen ze
gaan sporten van 14.15 uur t/m 15.15 uur in de gymzaal. Dit is gratis. Wat de sporten zullen zijn en hoe het
verder wordt ingevuld is op dit moment nog niet duidelijk. Maar op 15 januari is de eerste keer dat dit aanbod zal
plaatsvinden. In de eerste week van januari zullen de leerlingen van groep 3 t/m 6 een flyer van buursportwerk
ontvangen. Als school vinden we het een heel leuk initiatief!

Cultuur
Op vrijdag 11 januari begint de hele school met een cultuur aanbod. We gaan werken in blokken van 4 weken,
met een afsluiting tijdens de vijfde les. De lessen vinden plaats op vrijdag 11 januari, 18 januari, 25 januari en
1 februari, de eindpresentatie is op vrijdag 8 februari.
Groep 1 krijgt op vrijdag om 11.00 uur muziek (vioolles) en om 11.30 uur dans, groep 2 heeft dan op 11.00 uur
dans en om 11.30 muziek (vioolles). Muziek zal gegeven worden door Marysa Dijkstra van de muziekzolder
(http://muziekzolderwolvega.nl)/, dans wordt gegeven door Eijer producties (https://eijerproducties.nl).
Op vrijdagmiddag verzorgt Marysa Dijkstra ook de muzieklessen aan groep 3 t/m 8 en de beweeglessen worden
verzorgd door Eijer producties. Wij verzorgen zelf de handvaardigheid/techniek lessen.
Groep 3&4 heeft gezamenlijk een muziekles van 45 minuten, een (dans of drama)les van 45 minuten en een
creatieve les van 45 minuten. Dit geldt ook voor groep 5/6 en groep 7/8. Iedere groep krijgt een aanbod, passend
bij die groep. Elke groep werkt met andere instrumenten.
Op vrijdag 8 februari is de uitvoering voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden. We hopen de komende
weken duidelijkheid te krijgen wat de leerlingen precies gaan doen, maar leuk wordt het zeker!!!
In juni doen we nog een keer een blok muziek en dans, op vrijdag 7 juni, 14 juni, 21 juni en 28 juni zijn de lessen
en op vrijdag 5 juli is de uitvoering voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden. Wat we dan gaan is nog
een verrassing!!!
Wij denken zo een prachtig programma te hebben voor onze leerlingen, daarnaast gaan we in 2019 ook nog met
elke groep bezig met onze omgeving (Veerkieker), elke groep gaat dan op excursie en gaat wat maken o.l.v. een
kunstenaar. En………de kleuters hebben een voorstelling ingekocht en die zal in 2019 plaatsvinden bij ons op
school.

Wij wensen iedereen prettige Kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2019!!
Wanneer
22-12-18 t/m
06-01-19
07-01-19
07-01-19
07-01-19
08-01-19
09-01-19
11-01-19

Wat
Kerstvakantie

Wie
Allen

Iedereen weer naar school
Teamvergadering
Versieren in thema ‘Multimedia’
Oud papier
IB overleg
Doe ochtend Linde College

Allen
Team
Versiercommissie
Oud papier lopers
Juf Marianne
Groep 8

11-01-19

Begin aanbod cultuur, muziek,
dans Les 1

Groep 1 t/m 8

14 t/m 18
januari 19
15-01-19
15-01-19
15-01-19
16-01-19
18-01-19
18-01-19

CITO toets Week

21 t/m 25
januari 19
22-01-19
22-01-19

CITO toets Week

Daltoncursus
Naschools aanbod
OV vergadering
Overleg Comprix
Schoolarts groep 2
Begin aanbod cultuur, muziek,
dans Les 2

MR vergadering
Schoolarts groep 2

Hoe laat

14.45-16.15 uur
Vanaf 19.00 uur
Vanaf 18.00 uur
Hele dag
Meester Rik mee
Juf Janine groep 7.
Ochtend groep ½
Middag groep 5 t/m 8
info volgt nog

Team
Groep 3 t/m 6
OV
Meester Rik
Groep 2
Groep 1 t/m 8

14.30-17.30 uur
14.15-15.15 uur
20.00-22.00 uur
09.00-11.00 uur
Onder schooltijd
Ochtend groep ½
Middag groep 5 t/m 8
info volgt nog

MR
Groep 2

19.30-21.00 uur
Onder schooltijd

23-01-19

24-01-19
25-01-19

School in Balans
(Topondernemers) voert
gesprekken met leerkrachten
Teamvergadering
Begin aanbod cultuur, muziek,
dans Les 3

28 januari t/m
1 februari 19
30-01-19

CITO toets Week

31-01-19

Open huis Linde College
Wolvega
Begin aanbod cultuur, muziek,
dans Les 4

01-02-19
01-02-19

Open dag Terra Wolvega

Leerkrachten groep 3 t/m Overdag (juf Birthe valt in)
8
Team
Groep 1 t/m 8

14.45-15.15 uur
Ochtend groep ½
Middag groep 5 t/m 8
info volgt nog

Ouders/verzorgers en
leerlingen groep 8
Ouders/verzorgers en
leerlingen groep 8
Groep 1 t/m 8

Na schooltijd, middag en
avond.
Na schooltijd, ’s avonds.
Ochtend groep ½
Middag groep 5 t/m 8
info volgt nog
Na schooltijd, ’s avonds.

Open huis Linde College
Wolvega
Meester Rik gesprek in
Donkerbroek
Start LIO stage Juf Rianne in
groep 7/8
Juf Lieselotte Kanjertraining
Lesdag 1
Juf Lieselotte Kanjertraining
Lesdag 2
Oud papier
Managementoverleg
Teamvergadering
Begin aanbod cultuur, muziek,
dans Presentatie voor iedereen!

Ouders/verzorgers en
leerlingen groep 8
Meester Rik

08-02-19
12-02-19
12-02-19

Meester Carsten taalbeleid dag
Naschools aanbod
Voorleeskampioenschap

Meester Carsten
Groep 3 t/m 6
Timo

13-02-19
15-02-19

Teamvergadering
Overleg leerkrachten groep 1 t/m
3
Groep 1 t/m 4 vrij!
Meester Carsten taalbeleid dag
Voorjaarsvakantie

Team
Leerkrachten groep 1 t/m
3
Hele dag
Groep 1 t/m 4
Juf Birthe valt in
Meester Carsten
Iedereen vrij!
Iedereen

04-02-19
04-02-19
04-02-19
05-02-19
05-02-19
06-02-19
07-02-19
08-02-19

15-02-19
15-02-19
16-02-19 t/m
24-02-19

09.00-11.00 uur

Juf Rianne
Juf Lieselotte

Juf Elly valt in voor groep 3

Juf Lieselotte

Juf Elly valt in voor groep 3

Oud papier lopers
Meester Rik
Team
Groep 1 t/m 8

Vanaf 18.00 uur
Hele dag
14.45-15.15 uur
Ochtend groep ½
Middag groep 5 t/m 8
info volgt nog
Juf Birthe valt in
14.15-15.15 uur
’s avonds in bibliotheek
Programma volgt ong
13.00-14.30 uur
08.30-10.00 uur

