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09/09 Informatieavond groepen  
 1 en Peuterwerk

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

12/09 Kennismakingsgesprek 
 ken ouders

16/09 Kennismakingsgesprek 
 ken ouders 

18/09 Schoolkamp groep 8  
 (t/m 20/09)

23/09 Start VierKeerWijzer  
 project

Agenda

Welkom allemaal
Maandag 26 augustus hebben we de aftrap van een nieuw school-
jaar gehad.  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 eerste weken 
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 geworden 
en op de eerste schooldag na de vakantie begonnen: Jan ten Voor-
de, Pepijn van der Ros, Fayèn Nijmeijer, Raúl Kleine Toereers, Car-
men van Kakum, Daley Schrage, Lucas te Wierik, Sanne Roosjen, 
Noud Kruitbos, Noud Reuver, Bram de Groot, Pien Reimert, Raincy 
Zhang, Jinte Logtenberg en Julie Holterman.
Ook zijn er in andere groepen kinderen op de Linderte gekomen: 
Febe Jansen of Lorkeers en Thijs Poll.  
We heten ze van harte welkom en hopen dat ook zij zich als een vis 
in het water zullen voelen op de Linderte.

Personeel

We zijn blij dat we het schooljaar met een goede teambezetting zijn 
gestart. Afwezig helaas zijn wel juf Loes en juf Sandy. Ouders van 
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Nieuwe leerlingen 
op school

de desbetreffende groepen zijn geïnformeerd. We wensen ze een 
spoedig herstel. Vervanging is gelukkig gelukt.
Verder zijn er twee collega’s zwanger; juf Marion en juf Karin. Gefe-
liciteerd! We zijn al bezig met de invulling hiervan. 
Net voor de zomervakantie hebben we in samenwerking met 
KOOS ook twee onderwijsassistenten benoemd. Juf Joy en juf Lisa 
zullen op dinsdag en donderdag in verschillende groepen assiste-
ren.  
Zoals u weet en ook regelmatig leest in de media wordt het tekort 
aan invallers steeds groter. Mocht u een onderwijsbevoegdheid 
hebben en in noodgevallen ons uit de brand willen helpen, horen 
wij dat graag.

Namen op persoonlijke spullen

Bij de start van het schooljaar zien we veel kinderen met nieuwe 
bekers, 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 2019-2020 
bekijken. 

Verkeer

In  deze info staan de 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 voor-
beeld geven. Ziet u een onveilige situatie, meld het dan. 
Bij het ophalen van uw kind(eren) kunt u wachten op het school-
plein binnen het hek. Wilt u voor de veiligheid van de kinderen bij 
het hek blijven staan?

Fietsen

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

http://www.delinderte.nl
https://delinderte.nl/schoolgids/
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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.
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Toestemming  
In het kader van de AVG hebben wij u middels een brief 
om toestemming gevraagd voor het mogen gebruiken 
van onderstaande persoonsgegevens op school: 
• foto’s, video’s in de schoolgids en schoolbrochure
• foto’s, video’s op de website van de school 
• foto’s, video’s in de (digitale) nieuwsbrief 
• foto’s, video’s op social-media account (Facebook)
• foto’s, video’s die in een afgeschermde omgeving 

staan (schoolapp)
• adresgegevens op de klassenlijst van uw kind(eren) 
We willen u erop wijzen dat u deze toestemming te allen 
tijde kunt aanpassen. Mocht u dit wensen, dan kunt u dit 
kenbaar maken via de leerkracht van uw kind.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s in 
de school. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en 
video’s geen namen van leerlingen.
Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met het 
maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op 
internet.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over privacy 
en/of de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt 
u terecht bij de Coach Gegevensbescherming van onze 
school; Dorette de Vos (coachgegevensbescherming.
linderte@mijnplein.nl)

De vijf vuistregels vormen voor ons de basis van ons hande-
len.

Schoolapp
We gaan op korte termijn werken met Schoolwapps. U 
ontvangt op papier daar volgende week de informatie 
over. Schoolwapps biedt veel mogelijkheden en die gaan 
we gefaseerd invoeren. 

We gaan op onze school gebruik maken van het ouder-
portaal en de app van SchoolWapps 2.0. Hiermee hou-
den we je op de hoogte van actualiteiten op school. Om 
de informatie in SchoolWapps te kunnen bekijken heb je 
een account nodig. Binnenkort ontvang je een brief met 
daarin een activatiecode waarmee je een account kunt 
aanmaken en je kind(eren) kunt koppelen.

Wat is SchoolWapps 2.0 
SchoolWapps 2.0 maakt de communicatie tussen school 
en ouders eenvoudig en overzichtelijk en biedt een legio 
aan mogelijkheden. Via de interactieve tijdlijn en groeps-
kalender ben je altijd op de hoogte van actualiteiten van 
de groep(en) van je kind(eren). De handige app biedt 
ook de mogelijkheid om je in te schrijven voor activitei-
ten, oudergesprekken en je kunt gemakkelijk je kind(e-
ren) absent melden. Je bepaalt als ouder zelf welke 
notificaties je wel of niet ontvangt.

Kortom, met de app ben je nog nauwer betrokken bij 
de schoolwereld van uw kind(eren). De app draait op 
smartphones en tablets en is gratis verkrijgbaar in de 
AppStore en Google Play. 

Wij wensen je alvast veel plezier!

Schoolwapps

mailto:coachgegevensbescherming.linderte@mijnplein.nl
mailto:coachgegevensbescherming.linderte@mijnplein.nl
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Oudervereniging oproep
De vakantie is weer achter de rug, tijd om weer aan nieu-
we dingen te beginnen. Lijkt het je leuk om mee te helpen 
bij de Oudervereniging op de Linderte? In verband met 
een openstaande vacature, zijn wij op zoek naar enthousi-
aste ouders die gedurende het schooljaar circa 1 keer per 
maand vergaderen, zodat de leuke activiteiten (denk aan 
Sinterklaas, kerst, Pasen en het eindejaarsfeest) geregeld 
kunnen worden. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun 
je contact opnemen via oudervereniging.delinderte@
mijnplein.nl
We kijken uit naar jullie aanmeldingen!

Kennismakingsgesprek

Deze week wordt u uitgenodigd voor een kennismakings/
verwachtingengesprek 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 ver-
wachtingen met elkaar delen en afstemmen waaraan we 
samen zullen werken dit jaar. 

Bibliotheek op School: oproep 

We zijn op zoek naar hulpouders voor de schoolbiblio-
theek voor de groepen 1 t/m 4!  
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 of via de 
eigen leerkracht.

Verdeling dagen en groepen:  
Op woensdag groep 3A en 3 B van 8.30 tot ong. 9.15 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 4A en 4B van 8.30 tot ong. 9.15 uur.
Uitleg voor de ouders over indeling van de bieb en wer-
ken met het digitale systeem staat gepland op vrijdag 13 
september van 8.30 tot 9.00 uur. Van harte welkom! 

mailto:oudervereniging.delinderte%40mijnplein.nl?subject=
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