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08/02 Rapportfolio mee   
 naar huis

11/02  Oudergesprekken

14/02  Oudergesprekken

18/02  Start Krokusvakantie  
 (tot 22/02)

21/02 Schoolhandbaltoernooi

25/02 Hoofdluiscontrole

05/03 Carnaval; middag foeke 
 potten (kinderen vrij)

11/03 Start brede school project  
 (Kunst)

27/03 Museum de Linderte  
 opent haar deuren

Agenda

 
Personeel
Meneer Philip gaat ons per 1 april verlaten. Hij heeft zich de afgelo-
pen jaren ontwikkeld op het gebied van onderwijsvernieuwing en 
onderzoek doen. Hij is zich gaan oriënteren en dat heeft nu geresul-
teerd in een nieuwe functie binnen de organisatie van The Learn-
ing Network. Een hele nieuwe en spannende stap. We feliciteren 
meneer Philip hier van harte mee. De zoektocht naar een opvolger 
is inmiddels gestart.

Aanmelding voor 15 februari

Heeft u een zoon of dochter die voor 1 oktober 2020 vier jaar wordt? 
Op de website (www.delinderte.nl/downloads) kunt u het aan-
meldingsformulier aanvragen. Ingevulde formulieren kunt u tot 15 
februari inleveren bij de directie. Mocht u vragen hebben, loop dan 
gerust even binnen.

Carnaval op de Linderte

Op dinsdagochtend 5 maart vieren we carnaval op de Linderte. De 
kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. De groepen 5 
t/m 8 hebben een ochtend vullend programma bij de Leeren Lampe. 
De brief met alle informatie ontvangt u volgende week.
De school is deze dag om 12.00 uur uit, zodat de kinderen in de gele-
genheid zijn om ’s middags te gaan foekepotten.

Brede school project

Op maandag 11 maart start het jaarlijkse brede school project van 
de Linderte. School, kinderopvang, peuterwerk en bso werken dan 

https://delinderte.nl/uw-kind-aanmelden-op-de-linderte/
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We hebben nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen in de 
groepen 1. We heten Julian 
Schutte, Lenn van der Vegt, 
Demi van Beesten, Sven Kroe-
ze, Lize Linthorst, Sophie van 

Tongeren, Jinte Joxhorst en 
Emma van der Vegt van 

harte welkom en hopen 
dat zij zich als een vis in 
het water zullen voelen 

op de Linderte.

Nieuwe leerlingen op 
school

twee weken lang aan hetzelfde thema. Het thema is Kunst. Bent u ook 
zo benieuwd naar onze kunstenaars in de dop? 
Op woensdag 27 maart bent u op het eind van de ochtend welkom in 
ons museum de Linderte. Nadere informatie hierover volgt. 

Je als een vis in het water voelen

Jaarlijks starten we het schooljaar op de Linderte met de afspraken 
van de vis en de bijbehorende activiteiten rondom welbevinden en 
groepssfeer. Om deze afspraken levend te houden vinden we het van 
belang dat we hier regelmatig aandacht voor hebben. Dit doen we 
door maandelijks schoolbreed een regel centraal te stellen en hieraan 
binnen de groep activiteiten te verbinden. Deze regel kunt u overal in 
de school zien hangen en is te herkennen aan de blauwe achtergrond 
en het visje
Regel van de maand februari: Een taak uitvoeren; ik ben voorzichtig 
met spullen van anderen, van de school en van mezelf. 

Nieuwsflits MR

• De afgelopen vergadering hebben we binnen de MR gesproken 
over een ouderportaal (de schoolapp). Deze app is in aantocht. De 
directie zal bekijken welke onderdelen toegevoegd zullen worden 
aan deze app.

• Tevens hebben we gezamenlijk gekeken naar de uitkomsten van 
de WMK vragenlijst die u als ouder/verzorger heeft gescoord. De 
resultaten zullen door de directie geanalyseerd worden en deze 
opbrengst zal gebruikt worden als input voor het nieuwe school-
plan van 2019-2023. 

• Ten slotte is er binnen de MR gesproken over een speerpunt voor 
dit schooljaar. We hebben besloten om het onderwerp mediawijs-
heid te belichten. Hiervoor willen we een gastdocent voor ouders/ 
verzorgers en leerkrachten uitnodigen. Op welke wijze we met de 
gastdocent invulling geven aan deze bijeenkomst, zult u nog van 
ons horen. We houden u op de hoogte.

Eindtoets 

“Wij geloven dat leren helpt om te worden wie je bent. En dat goede 
toetsen laten zien waar je nu staat en wat je voor je eigen ambities en 

wensen nodig hebt. Ze zijn een springplank voor verdere groei. En daar-
naast mogen toetsen vooral ook leuk zijn om te maken.”

 
Met deze zin begint IEP haar informatie over de eindtoets. De afgelo-
pen jaren hebben wij ons georiënteerd op de verschillende eindtoet-
sen en de leerlingvolgsystemen. Er zijn meer mogelijkheden gekomen 
voor de afname van de eindtoets dan voorheen die ook door de 
inspectie zijn goedgekeurd. De eindtoets van IEP van bureau ICE is er 
daar een van. Bureau ICE is expert op het gebied van ontwikkeling, 
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toetsing, onderwijs en waardevol leren. We vinden de 
visie van IEP mooi aansluiten bij die van ons en daarom 
hebben wij de keuze gemaakt voor IEP. 
De afgelopen periode hebben we vier verschillende eind-
toetsen naast elkaar gelegd. We hebben o.a. na bezoek 
van adviseurs, eigen onderzoek/ bestudering van de 
mogelijkheden en ervaringen van collega scholen beslo-
ten dat groep 7 en 8 het traject van IEP gaat doorlopen. 
De entreetoets wordt vervangen door de IEP-toets en 
groep 8 maakt i.p.v. de centrale eindtoets van Cito de IEP 
eindtoets. De opzet van de IEP-toetsen zijn anders dan de 
Cito entree- en eindtoets. Hierover worden de ouders van 
de desbetreffende groepen later geïnformeerd. 

Info van de Oudervereniging

Notulen jaarvergadering OV
De notulen van de jaarvergadering van de OV staan op de 
site. U kunt deze nalezen op onze website (of klik hier)
 
Carnavalsoptocht 
Helaas nemen wij dit jaar vanuit De Linderte geen deel 
aan de carnavalsoptocht. Dit heeft niets te maken met 
het tekort aan belangstelling (er waren 130 kinderen die 
graag mee wilden lopen!).
Echter op de oproep voor ouderhulp, mede vanuit uit-
val bij de organisatie, is te weinig respons gekomen om 
de deelname te kunnen waarborgen. Hopelijk is dit een 
eenmalige gebeurtenis en zijn er volgend jaar voldoende 
ouders die mee willen helpen, zodat de kinderen weer 
mee kunnen lopen in de optocht!

Staking

Op 15 maart is een landelijke staking afgekondigd in het 
onderwijs door de Algemene Onderwijsbond (AOB). 
Hoewel wij achter het doel van de acties staan, zullen de 
meeste leraren van onze school op 15 maart niet gaan 
staken. We gaan er op dit moment vanuit dat de meeste 
groepen gewoon les hebben deze dag. Volgende week 
ontvangt u een mail waarin staat of er in de groep van uw 
zoon of dochter wel of niet gestaakt wordt. 

Trots op een mooie activiteit rondom  

Illustrator Juliette de Wit

Trots op Boris die meedeed met de  
voorleeswedstrijd

http://delinderte.nl/wp-content/uploads/2019/01/2018-10-08-notulen-jaarvergadering-Oudervereniging.doc.pdf

