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06/09 Voorlichting landbouw en  
 verkeer in alle groepen

06/09 Presentatie ‘de Linderte  
 laat van zich horen’

09/09 Feestelijke afsluiting van  
 het project ‘Als een vis in  
 het water’

13/09 Kinderraad

15/09 Kennismakingsgesprek- 
 ken ouders

16/09 Feestelijk schoolreisje

19/09 Kennismakingsgesprek- 
 ken ouders 

21/09 Schoolkamp groep 8  
 (t/m 23/09)

03/10 Jaarvergadering Ouder 
 vereniging

05/10 Start Kinderboekenweek  
 thema ‘Voor altijd jong’  
 (t/m 16/10)

07/10 Techniekdagen (en 09/10)

10/10 Showtime-week voor alle  
 groepen

12/10 Scholierencrossloop

17/10 Start herfstvakantie 

24/10 Hoofdluiscontrole

26/10 mijnplein-dag: alle leerlin 
 gen vrij

Agenda

Welkom allemaal
Een nieuw schooljaar, en nog wel een lustrumjaar. We vieren dit 
schooljaar ons 25-jarig bestaan. We willen er samen met u voor alle 
kinderen een mooi jaar van maken.
Het nieuwe schooljaar is deze week weer begonnen en zoals altijd 
starten we het jaar met het project ‘Als een vis in het water’. We 
werken samen aan een goede sfeer en een veilige en vertrouwde 
omgeving, zodat iedereen zich daadwerkelijk als een vis in het wa-
ter kan voelen op de Linderte. We gaan met veel enthousiasme aan 
de slag.

Personeel

In de berichtgeving over het nieuwe schooljaar stond de naam van 
meneer Herman bij groep 5b op woensdag en bij groep 6 op de 
dinsdag. Bij meneer Herman is in 2013 prostaatkanker vastgesteld. 
Hij was en is daarvoor onder behandeling. Het gaat langzaam wat 
minder goed en dat uit zich vooral in minder energie. Dat heeft ge-
leid tot de beslissing om zich volledig te richten op zijn welbevinden 
en zijn lichamelijke gezondheid en dus te stoppen met werken. Een 
lastige afweging, want het werken op de Linderte en vooral met de 
kinderen gaf hem ook nog altijd veel plezier en voldoening. Het is 
een besluit dat we goed kunnen begrijpen.

Gelukkig hebben we de vervanging op een prettige manier rond 
gekregen. Voor groep 6 betekent het dat juf Ivette een dag extra 
komt. Voor groep 5 betekent het dat op de woensdag meneer Jan 
er zal zijn. 
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In het nieuwe schooljaar zijn 
een aantal leerlingen bij ons op 
school gekomen. In de zomer-
maanden zijn de volgende kin-
deren vier jaar geworden en 
op de eerste schooldag na de 
vakantie begonnen: Gijs Hol-
legien, Mila Hageman, Lynn 
Hekman, Jolie Velner, Jonna 
Schrijver, Siem Oldenbeuving, 
Stenn Korterik, Levi Korterik, 
Sem van Riel, Suze Jansen en 
Gijs van Lente.
We heten ze van harte wel-
kom en hopen dat ook zij zich 

als een vis in het water zul-
len voelen op de Linderte.

Nieuwe leerlingen op 
school

Namen op persoonlijke spullen
Bij de start van het schooljaar zien we veel kinderen met nieuwe be-
kers, broodtrommels, etc. Wilt u de spullen van uw kind voorzien van 
naam? Dat scheelt een hoop verloren voorwerpen.

Schoolgids

Via de website www.delinderte.nl kunt u de schoolgids 2016-2017 
downloaden. U kunt ook een mail sturen naar info@delinderte.nl met 
als onderwerp schoolgids. Dan ontvangt u de schoolgids in uw mailbox. 
Op papier krijgt u de jaarplanning. Deze ontvangt u begin volgende 
week en is ook op de website te vinden. Denkt u eraan om alle bijzon-
derheden, vrije dagen, e.d. goed te noteren?
De kinderen krijgen naast de jaarkalender ook de namenlijst van de 
groep. 

Contactgegevens

Bij wijzigingen van adresgegevens, e-mailadressen, (mobiele) telefoon-
nummers, ook bij verandering van huisarts etc. willen we u vragen dit 
altijd door te geven aan school. Juf Karlijn k.doosje@mijnplein.nl zorgt 
ervoor dat alle gegevens goed in ons systeem staan, zodat elke leer-
kracht op de hoogte is.

Kennismakingsgesprek

Over enkele weken wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsge-
sprek met de leerkracht(en). We vinden het belangrijk om samen met 
ouders plannen en afspraken te maken voor de kinderen. Tijdens het 
gesprek kunnen ouders en leerkrachten verwachtingen met elkaar 
delen en afstemmen waaraan we samen zullen werken dit jaar.
De gesprekken zullen plaatsvinden op 15 en 19 september. In de groe-
pen 1 worden alleen de ouders van nieuwe leerlingen uitgenodigd.

Verkeer

Bij deze info ontvangt u een flyer met afspraken over het verkeer rond 
de Linderte. Voor de veiligheid van de kinderen is het van groot belang 
dat we ons met z’n allen aan deze afspraken houden en het goede 
voorbeeld geven. Ziet u een onveilige situatie, meld het dan. De kinde-
ren die op de fiets mogen komen, kunnen de fietsen op de daarvoor 
bestemde plekken zetten. Als school nemen we geen verantwoordelijk-
heid voor beschadiging of vernielingen van fietsen. Bij het ophalen van 
uw kind(eren) kunt u wachten op het schoolplein binnen het hek.

http://www.delinderte.nl
mailto:info@delinderte.nl
mailto:k.doosje@mijnplein.nl
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Voorlichting landbouw en verkeer
Op dinsdag 6 september komen de loonbedrijven Grefel-
man, Loman en Rensen op de Linderte voorlichting geven 
over landbouwvoertuigen in relatie tot veiligheid en 
zichtbaarheid. Wat ziet een chauffeur bovenin zo’n grote 
tractor en hoe belangrijk is het om oogcontact te maken 
zodat je weet dat je gezien wordt. Leerzaam en actueel 
dus voor onze kinderen, aangezien er in deze tijd van het 
jaar dagelijks veel landbouwverkeer langs de school rijdt.
De parkeerplaats zal deze dag voor een deel afgezet wor-
den. Er is dus minder ruimte voor parkeren ’s ochtends bij 
het naar school brengen van uw kind. 

De invulling van deze ochtend is tot stand gekomen na 
overleg met de gemeente Raalte en onze verkeersouders. 
Het is super dat een aantal ouders vanuit de Linderte 
meekijken, meedenken, meepraten over verkeersvei-
ligheid. U kunt Christel Timmer, Ellen Holtmaat, Guus Tem-
mink of Gerben Koenjer bij vragen of opmerkingen over 
de verkeerssituatie rondom de Linderte gerust benade-
ren.

Oud papier

Natuurlijk wordt er ook dit schooljaar weer oud papier 
opgehaald. Onze containers staan bij de Jumbo in Raalte 
Noord. De eerstvolgende keer zal zijn op zaterdag 3 sep-
tember. Vele handen maken licht werk, u kunt zich via de 
ouderhulplijst opgeven. Indien u daarop niet wilt wach-
ten, laat het ons weten. U bent meer dan welkom! Met 
de opbrengst kunnen we veel mooie dingen doen voor de 
kinderen.

Bibliotheek op School

We zijn op zoek zijn naar hulpouders voor de schoolbiblio-
theek. 
Zonder jullie hulp kan de schoolbieb niet goed draaien. 
Het zou heel fijn zijn als je de kinderen enthousiast wilt 
helpen met boeken uitzoeken, inleveren, opruimen en 
weer andere boeken uitlenen.
Voor groep 4A heeft nog niemand zich aangemeld en 
voor groep 3A nog maar 1 ouder.
Voor de andere groepen is uitbreiding ook hard nodig.
Kunt u ons helpen?

Verdeling dagen en groepen: 
8.30 uur onderbouw bovenbouw
Dinsdag 4a*
Woensdag 4b* 5a/b om en om
Donderdag 3a
Vrijdag 3b

*Op dinsdag en woensdag is er aansluitend tijd voor de 
kleutergroepen

Graag aanmelden via b.beunders@mijnplein.nl
Uitleg over indeling van de bieb en werken met het digi-
tale systeem staat gepland op woensdag 7 september om 
8.30u.

Kinderkerk Kaïn en Abel

(voor kinderen van 3 - 12 jaar) 
Ben jij ook weleens jaloers op je zus, omdat zij wel nieuwe 
kleren krijgt en jij niet? Of omdat je broer al goed kan le-
zen en jij nog niet? Wat doe je dan? Maak je ruzie of zeg je 
tegen papa en mama hoe je je voelt? Ook Kaïn was jaloers 
op zijn broer Abel, omdat God blij was met het cadeau 
van Abel. Naar het cadeau van Kaïn keek hij niet om. Hoe 
dit verhaal afloopt hoor en zie je in de komende kinder-
kerkviering. Natuurlijk zijn ook je broertje en/of zusje, je 
vader en moeder, opa en oma van harte welkom! 
Ook deze viering gaan we weer met 2 groepen werken. 
De kinderen vanaf groep 4 krijgen hun eigen verhaal en 
eigen activiteiten. De viering gaan we samen openen en 
samen afsluiten.

Wat gaan we verder 
doen?
Samen gaan we zingen, 
bidden, kaarsjes bran-
den en nog meer. Jullie 
mogen ook een houdbaar 
product meenemen. Wij 
zorgen ervoor dat dit bij 
de gezinnen komt die dat 
nodig hebben. Na afloop 
drinken we nog wat ranja 
of een kop koffie of thee. 

Waar en wanneer?
Op zondag 4 september om 11.00 uur

Plaats: in de Pauluszaal (die aan de Pauluskerk vastzit) 
Westdorplaan 122, 8101 BJ Raalte. 

Voor de ouders
Als u nog vragen heeft, mail gerust naar kinderkerkraal-
te@gmail.com. Of kijk op onze website: www.parochie-
heiligkruis.nl/kinderen

Werkgroep Kinderkerk Raalte

mailto:b.beunders@mijnplein.nl
mailto:kinderkerkraalte@gmail.com
mailto:kinderkerkraalte@gmail.com
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WILT U WETEN WAT UW 
KIND LEERT OP DE 
LINDERTE EN OP WELKE 
MANIER? EN WAAR WE 
SAMEN VOOR STAAN EN 
GAAN…? 
 

WE LEGGEN HET UIT 
  

DINSDAG 6 SEPTEMBER   AANVANG 19:30 
ZAAL OPEN OM 19:15 

Première van de Linderte-film /  gastsprekers over de 
toekomst van ons onderwijs /  presentatie en 
uitreiking brochure ‘de Linderte - mooi in evenwicht -‘  
 
Na afloop staat er een drankje klaar.  
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      bovenbouwplein 
ingang psz en bso  
    ingang fietsers 
 
       Kiss & Ride 
 
 
 
 
     onderbouwplein 
 
 
 
 ingang voetgangers   gymzaal 
 ingang school    

 
 

 

 
 
  

Uitgangspunten 
Een veilige route van en naar school voor iedereen. De meeste kinderen en ouders komen te voet of 
met de fiets naar school. Een aantal kinderen wordt met de auto gebracht. Voor ieders veiligheid is het 
van belang, dat al deze weggebruikers niet op één punt bij de school aankomen. We willen voortijdig 
de verschillende groepen weggebruikers scheiden en daarom voor elke groep een eigen route 
aangeven. 
 

Afspraken: 
Voor voetgangers: 

 In de tekening is met voetjes aangegeven waar de oversteekplaatsen voor voetgangers zich 
bevinden. Deze voetjes zijn daadwerkelijk zichtbaar op de stoep, zodat kinderen duidelijk zien 
waar ze moeten oversteken. 

 Kinderen en ouders, woonachtig aan de Twickel, Scherpenzeel, Warmelo, Baeckenhagen, 
Bellinckhof, Eversberg, Grimberg, Weldam, Westerflier, Blankena en Venebrugge komen te 
voet. 
Bent u van mening dat uw kind niet lopend naar school kan komen, dan willen we hierover 
graag met u in contact komen. Graag ontvangen we van u een schriftelijke reactie, waarin u 
aangeeft welke argumenten u heeft. Anders vertrouwen we erop, dat kinderen en ouders uit 
deze straten lopend naar school komen. 

 

Voor fietsers: 
 Fietsers steken over bij de splitsing Raarhoeksweg/Richterambtweg op het verhoogde 

plateau. Ze volgen het schelpenpad voorbij de gymzaal. Via het rode fietspad langs het 
bovenbouwplein komen ze dan uit bij de ingang van het schoolplein. (Zie tekening) Bij het hek 
afstappen en te voet de fiets plaatsen tussen de beugels op het plein. Bij het uitgaan van de 
school willen we wachtende ouders verzoeken hun fiets langs het fietspad bij de ingang van 
het schoolplein te parkeren. De Kiss & Ride strook is verboden gebied voor fietsers. 

 

Voor auto’s: 
 Automobilisten naderen de school vanaf de Richterambtweg. De Kiss & Ride strook is een lus 

voor het schoolplein langs. Kinderen kunnen daar uitstappen en via twee sluisjes het 
schoolplein betreden. Auto’s kunnen elkaar daar niet passeren. Wanneer u met uw kind(eren) 
het schoolplein op wilt, dient u de auto te parkeren op de parkeerplaats, rechts van de Kiss & 
Ride strook. Volg hierbij de pijlen voor de juiste rijrichting. Wanneer u bij het uitgaan van de 
school met de auto moet wachten op uw kind mag dit niet op de Kiss & Ride strook, maar 
uitsluitend op de parkeerplaats.  

 


