NIEUWSBRIEF 2 november 2018
Agenda
06-11
07-11
07-11
07-11
08-11
14-11
15-11
27-11
28-11

Studiemiddag, GAAT NIET DOOR
Nationaal schoolontbijt
Bestuursvergadering
MR-vergadering
Schoolschoonmaak verzet
Crea onderbouw
Schoolschoonmaak groep 1 t/m 8
OR-vergadering
Pietenochtend

Welkom op school
Cas de Jongh
Noor van Niejenhuis
Tim Schuffelers
Tess de Heus

groep 1
groep 1
groep 1
groep 1

EU Schoolfruit– en groenteprogramma

Vanaf week 46 (12 november) krijgen alle leerlingen
op woensdag, donderdag en vrijdag, gedurende een
periode van 20 weken een portie
Nationaal Schoolontbijt
groente of fruit uitgereikt tijdens
Woensdag 7 november a.s. doen de groepen 1 t/m 6
de ochtendpauze.
mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Het is de bedoeling dat alle kinDe kinderen ontbijten in de klas samen met
deren deze dagen groente of
hun klasgenoten en de juf. Het ontbijtfruit eten/proeven tijdens de ochpakket bestaat uit uitsluitend gezonde
tendpauze. Het kan natuurlijk
producten, die in nauw overleg met het
voorkomen dat uw kind het aangeboden groente of
Voedingscentrum zijn gekozen. Wij
fruit niet mag of lust, daarom willen wij u vragen voor
willen u vragen deze ochtend uw kind
die dag zelf voor ander fruit of groente te zorgen. Op
bord, beker en bestek, voorzien van
onze website kunt u lezen wat wij zullen eten.
naam, in een plastic tas mee te geven.
Let op! Groep 7 en 8 hebben donderdagochtend het Verkeerssituatie Jeugdlaan
Nationaal Schoolontbijt.
De laatste weken is het rondom de bouw van de Lingehof erg druk. Regelmatig hebben wij contact met de
In de bijlagen van deze mail en op de app vindt u
uitvoerder over de overlast die dit veroorzaakt . Hij
hierover een informatiebrief.
heeft aangegeven er alles aan te doen om de aan– en
afvoer van materialen door zwaar verkeer buiten de
Schoonmaakavond
spitstijden van de scholen te organiseren.
Een paar keer per jaar worden de lokalen door een
Om bovenstaand risico te ontwijken, is het raadzaam
groepje ouders schoongemaakt. Dit gebeurt in de
om gedurende deze afbouwfase uw kind via de Midavond De lokalen worden dan uitgebreid schoonge- denstraat en Schoolstraat naar school te laten gaan.
maakt. Tijdens deze avond is er een
leerkracht aanwezig. De schoonmaakavond voor de groepen 3 t/m 8 van
donderdag 8 november wordt verzet
naar donderdag 15 november. Voor
alle groepen (1 t/m 8) is er die avond
de schoonmaakavond. Komt u ook?
Vele handen maken licht werk.

Sinterklaasjournaal
De Sinterklaastijd komt er bijna
aan. Op de Lingelaar volgen wij
met de kinderen van groep 1 t/m
4 het Sinterklaasjournaal. Dit
journaal is vanaf maandag 12 november a.s. iedere
avond om 18:00 uur te zien bij Zapp op NPO3 of via
uitzending gemist. Wij gaan er samen weer een gezellig feest van maken!
Postbus 6 - 4153 ZG Beesd | Jeugdlaan 4 - 4153 BE Beesd | 0345-681732 | lingelaar@lingelaar.nl | www.lingelaar.nl

Techniekles

Hulp gevraagd!
Wij zijn op zoek naar ouders die af en toe een stukje
willen schrijven over een activiteit op school. Wij kunnen dit dan plaatsen op facebook of het stukje opsturen naar de plaatselijke krant(en). Wij zouden het leuk
vinden als er uit elke klas 1 of 2 ouders zich aanmelden. Het mag helemaal in je
eigen stijl. Het leukste is een
stukje tekst mét foto, dat
spreekt goed aan. Eunike
Guliker, moeder van Rens –
groep 4 zal de stukjes in ontvangst nemen en doorsturen naar de krant. Juf Cindy
zal de stukjes op facebook zetten.
Wij hebben een overzicht gemaakt van de komende
activiteiten binnen school:

Op maandag 29 oktober hebben de kinderen van
groep 7 een techniekles gehad. De les werd gegeven
door meneer Krijgsman van het Gilde in Gorinchem.
Alle kinderen hebben een eigen waterraket ontworpen en gelanceerd. Op onze Facebook pagina vindt u
hier filmpjes van.

Ouderbijdrage
Wij hebben al veel Ouderbijdrage-formulieren retour
ontvangen. Heeft u het formulier nog
niet ingeleverd wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doen? Wanneer u het briefje
kwijt bent dan kunt u deze opnieuw opvragen bij Diana Schreuders
(lingelaar@lingelaar.nl).

Belangrijke data november VO-scholen

 07/08-11 Nationaal schoolontbijt - groep 1 t/m 8
13-11
 28-11
Pietenochtend - groep 1, 2 en 8
 13-12
EHBO examen - groep 8
14-11
 18/19/20-12 Kerst groep 1 t/m 8 (musical groep 2 en 14-11

groep 7)

 16-01
Crea onderbouw groep 1 t/m 4
 22-02
Crea bovenbouw groep 5 t/m 8
 15-03
Open ochtend nieuwe leerlingen
 10-04 en/of 17-4 Schoolvoetbal groep 7-8 en 5-6
 Mei
Lingelaar 100 jaar
 13-06
Schoolreis groep 3-8
 13-06
Juffenfeest groep 1-2
 16-07
Afscheid groep 8

19-11
20-11
21-11
21-11

Info-avond KWC 19:00 - 21:30 uur
(aanmelden via website)
Keuze les Lek en Linge 14:30 - 16:00 uur
Info-avond Lingeborgh 19:00 - 21:00 uur
Info-avond Lek en Linge 19:00 - 21:00 uur
Info-avond Lek en Linge 19:00 - 21:00 uur
Doemiddag Het Heerenlanden en
De Joost 14:00 - 15:30 uur
Info-avond Het Heerenlanden en De
Joost 19:30 uur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

In de mail en in de app vindt u een folder over het
Jeugdfonds. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt
Wij hebben bij deze activiteiten uw hulp echt nodig!
de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren
Vele handen maken licht werk!
uit gezinnen waar te weinig geld is om
Wij zien je aanmelding graag tegemoet. Graag mailen te sporten, muziek te maken, te dannaar : Astrid van Bruchem (info@rondavel.nl) of Euni- sen, schilderen, toneel te spelen of iets
ke Guliker (eunike.guliker@gmail.com).
anders creatiefs te doen.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag
Week van Respect
doen. Aanvragen voor een bijdrage
De week van 5 t/m 9 november is het
worden gedaan door een intermediair:
de week van Respect. Daar willen wij
bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportin onze klassen zeker aandacht aan
coach, sociaal wijkteam of schuldhulpschenken. Wij gaan met de kinderen
verlener. Bij ons op school kunt u voor een aanvraag
praten en werken over waarvoor je
bij meneer Jeroen terecht. Hij is intermediair voor het
respect hebt of hoort te hebben, bijvoorbeeld je ouJeugdfonds in Beesd en kan rechtstreeks voor uw
ders, de natuur, andermans spullen, in de sport, reli- kind een aanvraag indienen.
gie en huidskleur of een moedige daad. Wij hopen op
deze wijze de kinderen bij te brengen dat respect to- Studiedag verplaatst
nen een belangrijk item is in het dagelijks leven.
De studiedag van komende dinsdag is verplaatst.
Wij gaan met het team een training volgen over exeTypecursus groep 6
cutieve functies. Dit was jammer genoeg niet mogelijk
Na de kerstvakantie starten we op de door ons ingeplande datum.
voor de kinderen van groep 6 De nieuwe datum van de studiedag voor het hele
met typeles. De kinderen in
team is dinsdag 19 februari 2019.
groep 6 hebben hier vandaag Alle kinderen hebben dan de hele dag vrij.
een informatiebrief over meegekregen.

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl

