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16/12 Schaatslessen ipv gym  
 groepen 6 t/m 8

18/12 Kinderraad vergadering

19/12 Kerstactiviteit ochtend

20/12 Start kerstvakantie 

06/12 Hoofdluiscontrole

22/01 Open Huis voor nieuwe  
 ouders

24/01 Rapportfoliodag:   
 alle leerlingen vrij

Agenda

Personeel
Juf Karin is met zwangerschapsverlof. Dat geldt inmiddels ook voor 
juf Marion. We wensen hen een fijne verloftijd toe.
Juf Maaike en juf Marjolein kunnen we feliciteren met hun zwanger-
schap. 
Juf Loes is gelukkig na haar fysieke problemen weer helemaal terug. 
Juf Bianca is helaas uitgevallen.  
Gelukkig lukt het ons tot op heden om langdurige vervangingen op 
een goede manier in te vullen. Voor de korte termijn is dat al een tijd 
lastig. En ondanks alle inzet via PON (invalpool), eigen leerkrachten 
die extra werken of andere taken laten vallen en zelfs ouders die 
inspringen lukt het ons niet altijd om bijv. bij ziekte een leerkracht 
te vinden. Helaas hebben we u al moeten vragen om voor opvang 
te zorgen, omdat het echt niet lukte. Fijn dat dit gelukt is en dat er 
begrip voor was. Neemt niet weg dat wij het ook vervelend vinden, 
ook al gaat het maar om één dag waarop we kinderen geen on-
derwijs kunnen bieden. Mochten er nog meer ouders zijn met een 
lesbevoegdheid die in noodgevallen willen inspringen, horen we het 
graag.

Schoolwapps en mail

Schoolwapps
Schoolwapps gebruiken we als communicatiemiddel naar 
één groep, meerdere groepen of de gehele school. Het 
is eenrichtingsverkeer, tenzij expliciet door ons anders 
aangegeven. De berichten-functie gebruiken we niet, en 
is inmiddels verwijderd uit de App.  
(Dat geldt ook voor WhatsApp. Vanuit school gebruiken 
we geen WhatsApp en we vragen u ook om dat richting 
ons niet te doen.)



INFO

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

Postadres
Postbus 26
8100 AA Raalte
Bezoekadres
Richterambtweg 1
8103 HX Raalte
Telefoon
0572-362649
E-mail
linderte@mijnplein.nl

De Linderte

jaargang 29 - № 2- december 2019

In de groepen 1 zijn de afgelopen 
periode ingestroomd: Liv Alferink, 
Fay Alferink, Morris Maandag, 
Linou Brenninkmeijer, Faas Jansen 
of Lorkeers, Jurre Elsman, Jordy 
Koopman, Anne Verheijen, Sven 

Westerbeek, Liv Maatman, Julian 
Vastenavond, Sophie Vloedgra-
ven, Julin Zengerink, Roan Meul-

man, Lotte Knopert en Ziva van 
der Vechte. 

Ook zijn bij ons op school 
gestart: Ábel Hoop, Mick 
Maatman en Sil Maatman.

We heten ze van harte 
welkom en hopen dat zij 

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

We wensen Luna van Dijk, die 
door verhuizing afscheid van 

ons neemt, veel geluk op de 
nieuwe school

Nieuwe leerlingen op 
school

Mail

De functie en het gebruik van mail is door Schoolwapps wat 
anders geworden.  
Mailen is bedoeld om:
• Een korte mededeling te versturen
• Een vraag te stellen die niet dringend is
• Een afspraak te maken
• U te informeren over zaken die we met elkaar hebben 

afgesproken (bijv. bij de kennismakingsgesprekken)
• U rechtstreeks als ouder te benaderen (i.p.v. via School-

wapps)

En niet om:
• Een probleem bij ons neer te leggen
• Ongenuanceerd af te reageren (emotie)
• Direct een reactie te verwachten
• Een ziekmelding mag niet via de mail, maar kan alleen 

telefonisch worden door gegeven!! 

U kunt er pas vanuit gaan dat hetgeen u gemaild heeft gele-
zen is, indien er een reactie terug is verstuurd. In alle commu-
nicatie (uitzonderingen daargelaten)  hanteren we werktij-
den. Vóór 8.00 uur en ná 16.30 uur hoeft u van ons geen mail 
te verwachten.
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Op weg naar Kerst
Sinterklaas is inmiddels uit het land en de kerstsfeer in 
de school. Zo snel gaat dat. De adventskrans staat er en 
de kerstbomen met hun lichtjes zorgen meteen voor een 
mooie sfeer. 
Kerst en de aanloop er naartoe (advent) is een tijd om 
aandacht te hebben voor belangrijke waarden in het 
leven.
Op onze katholieke school uit zich op die momenten in 
het bijzonder dat we het belangrijk vinden hoe we met 
elkaar omgaan in ons leven. Daarin hebben we een op-
dracht voor onze leerlingen. 
Het thema waar we deze periode aandacht voor hebben 
is ‘Geloven in vrede’.
Via Schoolwapps heeft u de informatie ontvangen over de 
Kerstactiviteiten op 19 december.

Op bezoek 

De groepen 7 gaan volgende week op bezoek bij de be-
woners van Schuilenburg. Op school hebben de kinderen 
prachtige kerstkaarten gemaakt die ze gaan langs bren-
gen. Verder gaan de kinderen enkele kerstliedjes zingen. 
Wat past dat mooi bij onze kernwaarden warm en samen.

Parkeerplaats en kiss and ride
We willen allemaal dat de kinderen van en naar school 
kunnen op een veilige manier. Rondom de parkeerplaats 
en de kiss and ride vraagt dit door het grote aantal auto’s 
nadrukkelijk onze aandacht. Wachten of zelfs parkeren 
op de kiss and ride kan echt niet. Ook niet op het ver-
hoogde vlak of op de stoep bij het hek. 

AVG en foto’s door ouders op school
Voor het gebruik van beeldmateriaal hebben we u ge-
vraagd om toestemming. Als u toestemming heeft 
gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s 
omgaan. We verwachten dat ook van u, wanneer u op 
school mee helpt aan een schoolactiviteit. Of wanneer u 
komt kijken bij een showtime, Sinterklaas ontvangst, etc. 
Dat geldt voor het maken van foto’s/filmpjes en zeker ook 
voor het delen hiervan.

Aanmelding voor 15 februari

Heeft u een zoon of dochter die voor 1-10-2020 vier jaar 
wordt? Op de website (www.delinderte.nl) kunt u het 
aanmeldingsformulier aanvragen. Ingevulde formulieren 
kunt u tot 15 februari inleveren bij de directie. Mocht u 
vragen hebben, loop dan gerust even binnen.

Voorleeskampioen
De winnaar van de voorleeswedstijd is Joost Groote 
Schaarsberg. Hij mag zich een jaar lang de voorleeskampi-
oen noemen van de Linderte. Gefeliciteerd!

Oudergesprekken

De data dit schooljaar waarop de gesprekken plaats vin-
den naar aanleiding van het rapportfolio staan in de jaar-
planning. De tijden waarop we de gesprekken plannen, 
passen we ten opzichte van voorgaande jaren aan. 
Maandag 10 februari tussen 18 en 21 uur.
Donderdag 13 februari tussen 15 en 18 uur.

https://delinderte.nl/uw-kind-aanmelden-op-de-linderte/
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We gaan de gesprekkenplanner in Schoolwapps ge-
bruiken voor het inplannen van deze gesprekken. Dat 
betekent dat u in het nieuwe jaar uitgenodigd wordt om 
zelf in te tekenen voor een gesprek. 

Nieuws van de Oudervereniging

Even voorstellen
De samenstelling van de oudervereniging 
is dit schooljaar veranderd. We hebben 3 
nieuwe leden en zijn dit jaar weer op volle 
sterkte! We doen even een kort voor-
stelrondje, waarbij we achter de namen 
vermelden in welke groep onze kinderen 
zitten.

Boven: Sjon Evers (groep 8), Iwan Rekveld 
(groep 5 en 7), Marion Maatman (groep 2 
en 5), Diane Joosse (groep 1 en 4), Patty 
Wentink (groep 5)
Onder: Simone Nijboer (groep 6 en 8), 
Christel Hoekstra groep 6) en Miriam van 
Eunen (groep 3) op de foto ontbreekt Ma-
rian Assink (groep 1)

Schaatsen bij Raalte On Ice
Vanaf 6 december staat de ijsbaan van 
‘Raalte On Ice’ weer in het dorp. Om 
beweging te stimuleren en omdat het ook gewoon leuk 
is dat de kinderen in Raalte kunnen schaatsen, heeft de 
oudervereniging aan het team aangeboden om deze 
activiteit financieel mogelijk te maken. Daarom gaan de 
kinderen van de groepen 5 tot en met 8 op maandag 16 
december gezellig schaatsen in het dorp onder leiding 
van meester Kevin. Wij wensen deze kinderen heel veel 
schaatsplezier!
Let op: een muts en handschoenen zijn verplicht op de 
ijsbaan!

Financiën  
Op de website van de Linderte is ons financiële jaarver-
slag in te zien. Op maandag 7 oktober is de ouderbijdra-
ge vastgesteld op 22 euro per kind. Onlangs hebben jul-
lie een verzoek ontvangen om deze bijdrage te betalen. 
Dit is nu heel eenvoudig gemaakt voor iedereen, door 
een link aan de mail toe te voegen; hierdoor kan ook de 
penningmeester in 1 oogopslag zien wie welke betaling 
heeft gedaan.

Nieuwsflits MR
Het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad is te 
lezen via deze link: MR (19-20) verslag 18-19

https://delinderte.nl/wp-content/uploads/2019/12/Jaarverslag-MR-De-Linderte-schooljaar-2018-2019.pdf
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BIJLAGE
“Wij zijn verheugd te kunnen melden dat 3FM Serious Request: The Lifeline dit jaar door Raalte heen komt. Drie DJ 
duo’s lopen van Goes naar Groningen om geld op te halen voor het Rode kruis voor het doel van dit jaar: slachtoffers 
van mensenhandel. Kijk op: http://www.3fm.nl/route wat de gehele route is.   

Op 22 december zullen de DJ’s in RAALTE arriveren, om 20:00. Dit geeft iedereen de kans om een actie te starten en de 
opbrengst hiervan in vorm van een cheque of geldbedrag zelf te overhandigen aan een van de DJ’s! Wellicht brengen 
ze zelfs een bezoekje aan jullie actie. De leukste, gekste, of opvallendste acties worden door het 3FM-team uitgekozen 
om bezocht te worden door de DJ’s. 

Bekijk voor inspiratie, informatie en de voorwaarden van een actie opzetten op: https://kominactie.npo3fm.nl/ 

Naast in actie komen kan je uiteraard ook doneren, een plaatje aanvragen, bieden tijdens de veiling of gewoon komen 
kijken op 22 december! Enthousiast geworden? Meld dan nu je actie aan en laten we met zijn allen een mooi eindbe-
drag ophalen.”

Als je verder nog vragen hebt hoor ik het graag.
Met vriendelijke groeten,
Lisanne Zeldenrijk  
T: 06 15 33 56 84
 3FM Serious Request: The Lifeline
18 t/m 24 december 2019

 
 

Check de aftermovie van vorig jaar!
https://www.youtube.com/watch?v=2UZ8TdFrk50&feature=youtu.be

http://www.3fm.nl/route
https://kominactie.npo3fm.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=2UZ8TdFrk50&feature=youtu.be

