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13/09 Kennismakingsgesprek- 
 ken groep 8  
 (en 18/09 en 20/09) 

17/09 Afsluiting van het project  
 ‘Als een vis in het water’

17/09 Informatieavond 1-2

19/09 Kinderraad

20/09 Kennismakingsgesprek- 
 ken ouders

21/09 Schoolreisje

24/09 Kennismakingsgesprek- 
 ken ouders 

25/09 Studiedag gr 1 t/m 3  
 (Kinderen gr 1-2-3 vrij)

26/09 Schoolkamp groep 8  
 (t/m 28/09)

03/10 Start Kinderboekenweek  
 (t/m 14/10)

08/10 Jaarvergadering   
 Oudervereniging

10/10 Scholierencrossloop

12/10 Techniekdagen (en 14/10)

22/10 Start herfstvakantie 

25/10 Schoolvolleybal gr. 5-6

29/10 Hoofdluiscontrole

31/10 mijnplein-studiedag:  
 alle kinderen vrij

Agenda
 
Welkom allemaal

Een nieuw schooljaar zijn we op maandag 3 september gestart. We 
willen er samen met u voor alle kinderen een mooi jaar van maken.

Fijne sfeer

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 water kan voelen op de Linderte. We zijn deze week met veel 
enthousiasme aan de slag gegaan.

Nieuwe leerlingen

In het nieuwe schooljaar zijn een aantal leerlingen bij ons op school 
gekomen. 
In de zomermaanden zijn de volgende kinderen vier jaar gewor-
den en op de eerste schooldag na de vakantie begonnen: Emma 
Meulman, Ferran Kobs, Lennart Vastenavond, Vayèn van der Vegt, 
Nolan Zengerink, Vince Oldemaat, Kye Bruggeman, Willem Schalk-
wijk, Bram Verheijen, Bodil Olde Bekkink, Saar Wijnhout, Quinten 
Meijer, Mees Zwijnenberg, Luuk Buis en Jesse van Geel.
Ook zijn er in andere groepen (vaak door verhuizing) kinderen op 
de Linderte gekomen: Sil en Kiki Beuwer, Vajèn en Elay Brennink-
meijer, Selena Haerlman, Thalia Alferink en Senne Vermeulen.  
We heten ze van harte welkom en hopen dat ook zij zich als een vis 
in het water zullen voelen op de Linderte.

Personeel

Juf Sabine heeft in de vakantie een prachtige zoon gekregen: Guus.
Juf Ilse Mulder, werkzaam bij Koos, komt ons team dit schooljaar 
versterken als onderwijsassistent. 
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Nieuwe leerlingen

We verwelkomen veel nieuwe 
leerlingen aan de start van dit 
schooljaar. Zoveel dat we ze 
even apart genoemd hebben 
op pagina 1.

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 op korte termijn de school-
gids 2018-2019 downloaden. U kunt ook een mail sturen naar info@de-
linderte.nl met als onderwerp schoolgids. Dan ontvangt u de school-
gids in uw mailbox. 

Jaarplanning

Op papier ontvangt u de jaarplanning. Deze krijgt u z.s.m. en is dan 
ook op de website te vinden. Denkt u eraan om alle bijzonderheden, 
vrije dagen, e.d. goed te noteren? 
De kinderen krijgen naast de jaarkalender ook de namenlijst van de 
groep, nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven (middels het 
toestemmingsformulier).

Contactgegevens

Bij wijzigingen van adresgegevens, e-mailadressen, (mobiele) te-
lefoonnummers, ook bij verandering van huisarts etc. willen we u 
vragen dit altijd door te geven aan school. (mailen naar k.doosje@
mijnplein.nl) We zorgen er dan voor dat alle gegevens goed in ons 
systeem staan, zodat elke leerkracht op de hoogte is.

Toestemmingsformulier

Vindt u de nieuwsbrief ook wat kaal zo zonder foto’s? We moeten 
eerst alle toestemmingsformulieren verwerken. Heeft u deze al inge-
leverd?

Kennismakingsgesprek

Op korte termijn wordt u uitgenodigd voor een kennismakings/ver-
wachtingengesprek met de leerkracht(en). We vinden het belangrijk 
om aan het begin van het schooljaar de samenwerking met ouders 
op deze manier aan te gaan. Tijdens het gesprek kunnen ouders en 
leerkrachten verwachtingen met elkaar delen en afstemmen waaraan 
we samen zullen werken dit jaar. 
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Gezamenlijke informatieavond
Op 17 september is er een gezamenlijke informatieavond 
om 19.00 uur voor de ouders van Peuterwerk (KOOS) en 
de groepen 1 en 2. 
Deze avond start in de gemeenschapsruimte met een 
lezing door een medewerker van het Team Jonge Kind. Zij 
zal ingaan op het belang van spelen bij jonge kinderen en 
hoe je als opvoeder/begeleider hierbij op de juiste manier 
kan aansluiten. U bent van harte welkom.

Verkeer

Op de volgende pagina staan de afspraken over het ver-
keer 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. 
Bij het ophalen van uw kind(eren) kunt u wachten op het 
schoolplein binnen het hek.
In deze eerste week viel het op, dat het eigenlijk best heel 
goed gaat!  Fijn. Twee punten die aandacht vragen. We 
zien ouders met de fiets via de autoroute kinderen op-
halen (ook een bakfiets is een fiets). Bij regen is het druk 
met auto’s, let in de auto alstublieft goed op de voetgan-
gers! 

Fietsen

De kinderen die op de fiets mogen komen, kunnen de fiet-
sen op de daarvoor bestemde plekken zetten. Als school 
nemen we geen verantwoordelijkheid voor beschadiging 
of vernielingen van fietsen. We letten er samen op dat 
kinderen hun fiets netjes stallen. 

Hoofdluis: oproep
De werkgroep hoofdluis is op zoek naar versterking! Het 
is een belangrijke taak om de school luizenvrij te kunnen 
houden. Ervaring is niet nodig. De ouders nemen u mee in 
de werkwijze. Zonder aanvulling kunnen we niet verder 
met de controles. De werkgroep komt op maandagmor-
gen om halfnegen na iedere vakantie in actie (en evt. 
twee weken later met een hercontrole). Verdere info en/
of aanmelden kan via info@linderte.nl 

Bibliotheek op school: Oproep

We zijn op zoek naar hulpouders voor de schoolbiblio-
theek voor de groepen 1 t/m 5!  
Zonder jullie hulp kan de schoolbieb niet goed draaien. 
Het zou heel fijn zijn wanneer u enthousiast de kinderen 
wilt helpen met boeken uitzoeken, inleveren, opruimen 
en weer andere boeken uitlenen. Kunt u ons helpen?
Graag aanmelden via b.beunders@mijnplein.nl

Verdeling dagen en groepen:  
Op woensdag groep 3A van 8.30 tot ong. 9.00 uur. 
Op donderdag groepen 1 en 2 van 8.30 tot 9.30 uur.  
Alle groepen 1 en 2 gaan achter elkaar 1x per 4 weken een 
boek uitzoeken. 
Op vrijdag groepen 3B, 4A en 4B van 8.30 tot ong. 9.15 
uur. 
Op vrijdag om de week groepen 5A en 5B van 8.30u tot 
9.15u beneden.
Uitleg voor de ouders over indeling van de bieb en wer-
ken met het digitale systeem staat gepland op vrijdag 14 
september van 8.30 tot 9.15 uur. Van harte welkom!
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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 wegge- bruikers niet op één punt bij de school 
aankomen. We willen voortijdig de verschillende groepen 
weggebruikers schei- den en daarom voor elke groep een 
eigen route aangeven.

Voor voetgangers:

In de tekening is met voetjes aangegeven waar de over-
steekplaatsen 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, Scher-
penzeel, Warmelo, Baeckenhagen, Bellinckhof, Eversberg, 
Grim- berg, Weldam, Westerflier, Blankena en Venebrug-
ge 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 reac-
tie, waarin u aangeeft welke argumenten u heeft. Anders 
ver- trouwen we erop, dat kinderen en ouders uit deze 
straten lopend naar school komen.

Voor fietsers:

Fietsers steken over bij de splitsing Raarhoeksweg/Rich-
terambtweg op het verhoogde plateau. Ze volgen het 
schel- penpad 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 wachten-
de ouders verzoeken hun fiets langs het fietspad bij de 
ingang van het school- plein te parkeren. De Kiss & Ride 
strook is verboden gebied voor fietsers.

Voor auto’s:

Automobilisten naderen de school vanaf de Richter-
ambtweg. 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 uitslui-
tend op de parkeerplaats.


