
www.delinderte.nl || linderte@mijnplein.nl || www.mijnplein.nl

INFO
BASISSCHOOL DE LINDERTE

jaargang 28 - № 4- december 2018

19/12 Kerstactiviteit

21/12 Start kerstvakantie  
 (t/m 04/01)

 Grp 1 t/m 4 om 12.00 uur  

 Grp 5 t/m 8 om 14.15 uur 

07/01  Hoofdluiscontrole

23/01 Open Huis

28/01 Rapportfoliodag  
 (alle kinderen vrij)

Agenda

Personeel
Na de kerstvakantie is Karlijn (administratieve kracht) weer volledig 
terug. We willen Marloes die haar vervangen heeft hartelijk bedan-
ken. 

Stilstaan bij…

We branden in de groepen regelmatig samen een kaarsje, helemaal 
tijdens deze sfeervolle dagen. Daarbij willen we ook stil staan bij de 
mensen die verdriet hebben, ziek zijn of om welke reden dan ook 
een moeilijke tijd doormaken. Speciaal denken we hierbij aan een 
aantal ouders (en een oud leerling) van de Linderte. 

We staan met de kinderen ook stil bij de actie van het Nationaal 
Ouderenfonds. We doen mee aan de actie, waarbij we eenzame 
ouderen een kerstkaart sturen. 
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We hebben nieuwe leerlin-
gen mogen verwelkomen in 
de groepen 1. We heten Sill 
Boerhof, Finn Nijkamp, Isa Pot 
en Juliën Tigchelaar van harte 
welkom en hopen dat zij zich 

als een vis in het water zullen 
voelen op de Linderte.

Nieuwe leerlingen op 
school 

Ouderenquête
In de afgelopen weken heeft u de oudervragenlijst in kunnen vullen. 
Fijn wanneer u de moeite genomen heeft om de enquête in te vullen. 
De analyse van de antwoorden moet nog gedaan worden. Die nemen 
we mee in onze schoolplannen voor de komende jaren. 
Wat we wel al kunnen zien, is dat er een grote mate van tevreden-
heid is en dat stemt ons positief. Het gemiddelde rapportcijfer dat u 
ons geeft, is een 7,7. Reden om trots op te zijn, en ook om kritisch te 
kijken naar wat we nog kunnen verbeteren. 
De enquête is anoniem. Af en toe zijn er specifieke antwoorden gege-
ven, waar we alleen wat mee kunnen als we meer informatie krijgen. 
De oproep aan die ouders om initiatief te nemen naar ons. We willen 
graag met u in gesprek. 

Aanmelding en open huis

Op 23 januari is er voor nieuwe ouders de gelegenheid om kennis te 
maken met de Linderte. Tussen 9.00 en 12.00 uur zijn zij welkom om 
de school in bedrijf te zien. Een goede gelegenheid voor ouders om te 
ervaren of de Linderte een school is voor hun kind. 
Denkt u er aan wanneer u een zoon of dochter heeft die voor  
1-10-2020 vier jaar wordt u uw kind moet aanmelden voor 15 februari 
2019? 
Op de website (www.delinderte.nl/ downloads) kunt u het aanmel-
dingsformulier aanvragen. Ingevulde formulieren kunt u tot 15 febru-
ari inleveren bij de directie. Ook met vragen kunt u zich tot ons wen-
den.

kaarten voor het ouderenfonds

http://www.delinderte.nl/


INFO

www.delinderte.nl || linderte@mijnplein.nl || www.mijnplein.nl

jaargang 28 - № 4- december 2018

Sinterklaas
We kijken terug op een heerlijke en ook best spannende 
periode, waarbij het bezoek van Sinterklaas met drie 
pieten het prachtige hoogtepunt vormde. Wat een blije 
gezichtjes! De surprises waren super en zijn met recht 
tentoongesteld in school voorafgaand aan 5 december. 

Onderweg naar Kerst
De groepen zijn inmiddels in kerstsfeer en ook de ad-
ventskrans heeft zijn plekje weer gekregen. Voor de 
kerstviering op woensdag 19 december heeft u per mail 
de informatie ontvangen. Een korte aanvulling op de 
informatie over de kerstviering: U kunt achter het lint/hek 
kunnen genieten van het kerstconcert van de kinderen. 

Kerstkaarten
Op school (en op het schoolplein) is de afspraak dat kin-
deren geen uitnodigingen of kaarten uitdelen aan elkaar. 
Dit geldt ook voor kerstkaarten.

Drukte op de gang
Bij de start van school tot half negen is het druk op de 
gangen van de kleutergroepen. U kunt ons helpen om het 
overzichtelijk te houden voor de kinderen. Wilt u daarom 
indien mogelijk buggy’s en kinderwagens buiten laten 
staan? Het helpt ook wanneer u het afscheid zo kort mo-
gelijk houdt, zodat we om 8.30 uur in de groepen kunnen 
beginnen. 
We willen het graag voor alle kinderen veilig en overzich-
telijk houden. Het is fijn wanneer we daar samen voor 
kunnen zorgen. 

Schaatsen

Met de groepen 6 hebben we geschaatst op de mooie ijs-
baan in het dorp. Wanneer de ijsbaan jaarlijks terug komt, 
maken we daar een mooie traditie van. 
Voor de kinderen van groep 7 is er de mogelijkheid om op 
een aantal woensdagmiddagen (9, 16, 23, 30 januari)
onder leiding van een instructeur schaatsles te krijgen 
op de schaatsbaan in Deventer. De ouders van groep 7 
hebben hierover al een aparte mail ontvangen. Maar liefst 
24 kinderen hebben zich opgegeven
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Carnaval
Wij zijn ontzettend enthousiast over de aanmeldingen 
die wij hebben ontvangen. Maar liefst 120 kinderen doen 
mee....en er komen er nog steeds meer bij.
De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. Het thema 
zullen wij zo spoedig mogelijk bekend maken. We houden 
jullie op de hoogte.
 
Groeten,
Carnavalscommissie 

       

 

Zondag 24-december,  
Kerstavond,  

wordt om 17.00 uur in de Pauluskerk 
tijdens de gezinsviering, het bijzondere 

verhaal verteld over de geboorte van Jezus. 
 

                                                                  
 

Iedereen mag meedoen en meevieren. 

Kom  jij ook? 

Je mag dan een onderzetter of lantaarntje met 
waxinelichtje meenemen die je op school of thuis hebt 

gemaakt of nog hebt staan en verkleed komen als 
kerstfiguur. 

 
PS; neem ook je papa, mama, broer, zus, opa, oma, vriend(in)-en mee! 

 
 

Werkgroep gezinsvieringen 


