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08/07  Kennismakingsmiddag  
 nieuwe groepen

08/07  Laatste kinderraad- 
 vergadering

09/07  Uitzwaaien groep 8  
 13.45 uur

12/07  Laatste schooldag 
 tot 12.00 uur

22/08  Openingsreceptie   
 16.30 uur

26/08  Start nieuwe schooljaar

29/08  Stöppelhaene   
 alle kinderen 12.00 uur vrij

30/08  Stöppelhaene   
 alle kinderen hele dag vrij

09/09  Informatieavond peuters,  
 groep 1

12/09  Kennismakingsgesprek- 
 ken alle ouders

16/09  Kennismakingsgesprek- 
 ken alle ouders

Agenda
Afscheid

Het is bijna zomervakantie. Dat betekent afscheid nemen en uit-
kijken naar nieuwe dingen. Wat zal het nieuwe schooljaar allemaal 
gaan brengen? We nemen afscheid van de kinderen van groep 8 die 
naar het voortgezet onderwijs gaan en van een leerling die tussen-
tijds uitstroomt. Wij wensen jullie veel succes en hopen dat jullie je 
op je nieuwe school ook snel thuis zullen voelen!

Uitzwaaien groep 8

Dinsdagmiddag 9 juli gaan we met de kinderen van de groepen 1 
t/m 7 om 13.45 uur de kinderen van groep 8 uitzwaaien. Ouders zijn 
van harte welkom om mee te komen zwaaien! In verband met het 
overzicht en de veiligheid van onze leerlingen verzoeken we u om 
buiten het hek te gaan staan.

Personeel

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Ria 
Peters en juf Monique Postma. Na zoveel jaren op de Linderte 
zullen we ze een gepast afscheid geven. Ook gaan juf Birgit (WPO 
student), juf Ilse (onderwijsassistent Koos) en juf Ini (invalpool) ons 
verlaten.

Zoals u wellicht in de brief over de groepsindeling al heeft gelezen, 
verwelkomen we na de vakantie een aantal nieuwe collega’s op de 
Linderte. Het team wordt aangevuld met: Kim Wesselink en Inez 
Hekking, twee mijnplein leerkrachten die via de vrijwillige mobili-
teit overstappen naar de Linderte; Dimphy Spijker, die vanuit de 
invalpool naar de Linderte komt; Rowy Tuïnk en Elise Feijen, die dit 
jaar al op invalbasis bij ons hebben gewerkt; Merel Peeters als onze 
nieuwe WPO-er (student in afstudeerfase); twee nieuwe onderwijs-
assistenten die we in zullen zetten vanuit Koos.

https://delinderte.nl/leerkrachten-schooljaar-2019-2020/
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We hebben nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen in de 
groepen 1. We heten Lauren 
Heethaar, Lise Rozendom 
en Floor Marsch van harte 
welkom en hopen dat zij zich 

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

Nieuwe leerlingen op 
school

Laatste schooldag

Op 12 juli begint om 12.00 uur de zomervakantie. Traditiegetrouw 
luiden we met alle kinderen het schooljaar zingend uit op het school-
plein. De kinderen hebben het hele jaar veel geleerd en meegemaakt 
met elkaar. We vinden het waardevol om dat met elkaar samen af te 
sluiten. Dit doen we iets voor twaalf uur. Het is een speciaal moment. 
Als u erbij wilt zijn, kom dan deze laatste schooldag iets voor twaalf 
uur langs het hek van het onderbouwplein staan.

Schooltijden

Na de Ouderraapleging heeft de Medezeggenschapsraad geadviseerd 
om de schooltijd op woensdag inderdaad te zetten op half één. Dat 
is door de directie overgenomen dus wordt het voor alle kinderen op 
woensdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op de andere dagen blijft het zoals 
het was.

Trots op

Schooljaar 2018-2019
We kijken terug op het schooljaar, waarin veel is gebeurd en gedaan. 
Als team hebben we een aantal hoogtepunten genoteerd die in onder-
staand plaatje in beeld zijn gebracht.
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Academisch onderzoek 18-19
Afgelopen schooljaar is er in de groepen 5 tot en met 
8 gewerkt aan het stellen van doelen. Het academisch 
onderzoek richtte zich vooral op de manieren waarop 
de leraar de leerlingen kan begeleiden bij het gestelde 
doel. Tijdens dit onderzoek is naar voren gekomen dat 
het van belang is dat leraren leerlingen begeleiden op een 
coachende manier. Door het geven van feedback en het 
reflecteren met kinderen leren zij gerichter kijken naar het 
leerproces en zullen zij meer eigenaar worden van hun 
leerproces. Voor de aankomende jaren wil de school blij-
ven werken aan het eigenaarschap bij leerlingen. Door dit 
onderzoek is een stap in de goede richting gezet. Merel 
Peeters zal volgend jaar het academisch onderzoek gaan 
uitvoeren, gericht op het vergroten van het eigenaar-
schap van de kinderen.

Nieuwsflits MR
• Het schoolplan is klaar en goedgekeurd door de MR.
• De MR heeft mee getest met de school app die vol-

gend schooljaar gebruikt gaat worden.

Info van de Oudervereniging

Wat hebben we genoten van een fantastisch schoolfeest 
georganiseerd door de Oudervereniging. Heel veel kinde-
ren hebben meegedaan met de vossenjacht, waarna ze 
een heerlijk ijsje mochten ophalen. 

Ouders bedankt!

We willen u ontzettend bedanken voor uw inzet, betrok-
kenheid en het meedenken gedurende het afgelopen 
schooljaar. Uw hulp is onmisbaar. Uw enthousiasme, uw 
bijdrage op welke manier ook, wordt zeer gewaardeerd. 
Hopelijk mogen we volgend jaar weer op u rekenen.

Gevonden voorwerpen

We hebben ook dit jaar weer een hele mooie verzame-
ling gevonden voorwerpen. Mist u nog iets, kom dan 
voor de vakantie begint nog kijken. Wat achterblijft, gaat 
weg……..

Vakantierooster '19-'20

Op de website vindt u het vakantierooster 2019-2020.

Zomerlezen

Zwakke lezers die in de zomervakantie niet of nauwelijks 
lezen, vallen gemakkelijk één of twee avi-niveaus terug in 
hun leesontwikkeling, ook wel de zomerdip genoemd.

Dat is zonde! Als je tijdens de zomervakantie elke dag een 
kwartiertje leest, houd je je niveau gemakkelijker op peil.

En wat zijn we samen trots op de musical uitvoeringen 
van groep 8.

Alle kinderen kregen op een zomerse warme dag 
een lekker verkoelend ijsje namens team en OV.

https://delinderte.nl/kalender/vakantierooster-2019-2020/
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UITNODIGING
OPENINGSRECEPTIE

Op donderdag 22 augustus 2019, 
vlak voordat het nieuwe schooljaar begint, 
houden we op basisschool de Linderte een 

OPENINGSRECEPTIE

 
Alle kinderen en hun ouders zijn van harte welkom 
om alvast een kijkje te nemen in de nieuwe klas, een 
praatje te maken met juf/meneer, een rondje te 
lopen door de school.

Vanaf 16.30 uur staat er iets te drinken klaar in je 
nieuwe klaslokaal. Om 17.30 uur doen we de deur 
weer dicht.

 
het team van kbs de Linderte


