8 april 2021 – nummer 17
Agenda
12 april
19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
27 april
29 april

MR vergadering
Start Doekoe scholenactie COOP
Eindtoets groep 8 dag 1
Eindtoets groep 8 dag 2
Nieuwsbrief 18
Koningsspelen
Koningsdag: vrij!
GMR vergadering

eiersmokkelspel, er werden eieren verstopt en
gezocht
(en
gevonden)
en
de
gezelschapsspelletjes kwamen uit de kast (een
groot succes) en ja, het kon niet uitblijven, op 1
april werden er flink wat goede grappen
uitgehaald.
Opruimactie.
De opruimactie op 1 april bleek toch geen grap.
Met serieus gereedschap en een duidelijke missie
gingen de kinderen op pad. De nabije omgeving
van school ziet er weer tip-top uit!

Na een heerlijke, haast zomerse, week met leuke
activiteiten op school was het deze week weer
ruiten krabben ’s morgens. Dit had wellicht
meteen effect op het aantal kinderen met
verkoudheidsklachten; we misten een flink aantal
kinderen deze week, elke dag wel een aantal.
Gelukkig waren er geen positieve testuitslagen en
konden de meeste kinderen weer naar school of
zien we ze morgen weer. Het mag duidelijk zijn:
april doet echt wat ie wil! Het ene moment kunnen
de korte broeken uit de kast en het volgende
moment kan haast de skibroek weer aan. Iemand
vroeg me of er ook “sneeuwbogen” bestaan, “want
het sneeuwt en de zon schijnt tegelijk”.
Iedereen fijn weekend toegewenst.
Hartelijke groet namens het hele team,
Marjan Klein, schoolleider De Linderakkers.
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8.
Voordat de kinderen van de groepen 7 en 8 aan de
paasvieringen konden beginnen moesten ze eerst
nog even flink aan de bak. Het theoretische
verkeersexamen stond op het programma. Trotse
juffen want alle kinderen zijn geslaagd. Super
gedaan allemaal! En alvast heel veel succes voor
het praktische examen!

Paasviering.
Wat een gezellige dag was het! In alle vroegte
werden de laatste puntjes op de voorbereidingen
voor de paaslunch gezet en vulde de school zich
met de heerlijke geur van versgebakken
croissantjes en bolletjes van bakker Kuipers. De
OR heeft alle kinderen (en teamleden ) van een
heerlijke lunch voorzien, geheel Coronaproof, met
voor elk kind een eigen lunchtasje. OR, heel erg
bedankt, het was heerlijk! Er waren leuke
activiteiten
in
alle
groepen
zoals
het
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Oproepje.
Graag zouden we in contact komen met een ouder
die zelf (of wellicht via het werk) toegang heeft tot
het softwareprogramma Adobe Pro en voor ons
een document zou willen aanpassen. Reageren
kan bij Marjan via m.klein@opoborger-odoorn.nl,
u zou ons erg helpen!
Schoolplein.
Het schoolplein is een plek waar ook veel kinderen
elkaar na schooltijd weten te vinden. Dat is erg
mooi om te zien! Er wordt gespeeld, gevoetbald,
gestept en flink gebouwd in de zandbak. We
merken de laatste weken echter dat het bouwen
in de zandbak m.n. in de weekenden een ander
karakter heeft gekregen. Door gebruik van allerlei
materialen worden de bouwsels steeds creatiever,
maar helaas af en toe daardoor ook gevaarlijker.
We hebben in de groepen met de kinderen
gesproken over wat wel en echt niet kan. De
afspraak is geen materialen achterlaten in de
zandbak en geen tunnels (onder pallets bv. die
dan met zand bedekt worden) die gevaarlijk zijn
voor alle, maar vooral de jongste kinderen die
daar op maandag weer spelen. Mogen we u vragen
hier samen met ons alert op te zijn en dit thuis te
bespreken (indien van toepassing)?
Doekoe scholenactie.
Op maandag 19 april start weer de Doekoe
scholenactie. Deze actie wordt georganiseerd door
COOP supermarkten in samenwerking met
Unilever en Arla Food. Bij aankoop van

actieproducten in de COOP ontvangt u speciale
Doekoemunten, die gedoneerd kunnen worden
aan de scholen in de omgeving. Op deze wijze
spaart u mee voor leuke sport- en spelmaterialen
voor op het schoolplein. De Linderakkers doet ook
mee, we hopen dat u met ons mee wilt sparen!
Volgende week krijgen alle kinderen een flyer mee
naar huis met daarop meer info over deze leuke
actie.
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