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FEESTDAGEN
VOORWOORD

COVID-19

De feestdagen staan voor de deur en we maken er
ondanks de aanpassingen weer een geweldig feest
van. Helaas mist naar mijn idee iets essentieels. Dat
zijn namelijk de ouders. Vorig jaar was het thema
ook niet voor niets “Kerst vier je samen”.
Dit jaar zoeken we vooral de verbinding met alle
kinderen in het IKC. Vandaar dat we Sinterklaas ook
op de donderdag vierden en niet op de vrijdag. De
allerjongste kinderen van 0-4 jaar, horen erbij!

En dan is het ineens heel dichtbij. Twee leerkrachten
positief getest op Corona. Uit voorzorg heeft een
deel van het team zich ook laten testen. Dan blijkt
wel weer dat we met elkaar voorzichtig moeten zijn.
Daarom verzoeken we u ook met klem, de richtlijnen
in acht te houden. Als we zorg en onderwijs in de
benen willen nemen, dan is het houden aan de
richtlijnen een must. We doen er alles aan om de
groepen draaiende te houden. Collega’s werken
extra en zetten een tandje erbij, omdat een teamlid
uitvalt en invallers geholpen moeten worden.
Daarnaast heeft dit ook weer gevolgen in de
privésituatie. U snapt wat de gevolgen van isolatie
en/of quarantaine voor het hele gezin kunnen zijn.
Laten we met elkaar de schouders er onder blijven
zetten en ons houden aan de maatregelen ook al
druist het soms tegen ons gevoel in. Kop d’r veur!

Ook het kerstprogramma ziet er iets anders uit.
Samen met de activiteitencommissie organiseren we
een kerstlunch. Het halen en brengen van eten zorgt
voor extra verkeersbewegingen. Het beleid van de
overheid is, juist om dit zoveel mogelijk te
voorkomen. Daarom gaan de hapjes ’s ochtends al
mee en verzorgt de AC in de middag het warme
gedeelte. Door zelf een lunch te organiseren is het
met de huidige leerkrachten, pedagogisch
medewerkers en stagiaires goed te regelen. U krijgt
hierover nog nader bericht.
Ik wens u alvast fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling in goede gezondheid!

PLEIN BIJ FIETSENSTALLING
We zijn blij te kunnen melden dat we genoeg
subsidies hebben gevonden voor het laatste
gedeelte van het plein nabij de fietsenstalling. De
volgende werkzaamheden gaan vanaf 7 december
plaatsvinden.
De mandschommel en beide schommels worden
vervangen. Het houtwerk heeft zijn beste tijd gehad.
Omdat we nu al weten dat het binnen nu en 2 jaar
wordt afgekeurd, laten we het uit voorzorg
vervangen.
Daarnaast komt er een nieuw klim- en klautertoestel.
Daarbij kan er geklommen worden, maar kan het
ook als “hangplek” voor de oudste kinderen gebruikt
worden. Dit was een wens uit eerdere enquêtes.
Het zand onder de toestellen wordt vervangen door
kunstgras. Dit is een grote wens van ons, omdat het
zand de waslaag in het gebouw en dus de vloer
beschadigd. Dit probleem is straks opgelost!
In de kerstvakantie zal het nieuwe hekwerk worden
geplaatst. Hierdoor kunnen we het plein afsluiten
mocht dat nodig zijn. Dan zijn alle werkzaamheden
klaar!

PARKEREN
Vanaf 7 december zullen er grote machines aan het
werk zijn. Het verzoek om zoveel mogelijk te voet of
op de fiets naar De Linde te komen. Komt u wel met
de auto, dan verzoeken wij u te parkeren bij het
voetbalveld of in de parkeervakken. Gelieve niet
parkeren aan de doorgaande weg. Dat is niet veilig
voor uw eigen kinderen en niet voor die van de
anderen.

Maandag 7 december starten de werkzaamheden voor de nieuwe
speeltoestellen. Het plein wordt afgezet met bouwhekken. Het
verzoek om NIET aan de Hunse te parkeren i.v.m. de machines.
LEERLINGENAANTAL IN DE PLUS!
Als één van de weinige scholen binnen ons
schoolbestuur hebben we een stijging van het
leerlingenaantal. Dit is geheel tegen alle prognoses
in. We zien nu ook al dat deze positieve trend, zich
zeer waarschijnlijk de komende jaren bij ons blijft
voordoen. De aanwas is groter dan de hoeveelheid
kinderen die van school gaan. We zijn natuurlijk erg
blij met deze ontwikkelingen!

KINDEROPVANG EN PEUTERGROEP
Ook bij de kinderopvang en peuterspeelzaal hebben
we veel aanmeldingen. Er is al een nieuwe ruimte bij
de GGD aangevraagd om alle BSO kinderen goed
op te kunnen vangen. Fantastisch nieuws!

“Alleen ga je
sneller,
samen kom je
verder”

SAMENWERKING KIDS2B,
WADDENKIND EN HET ONDERWIJS
We maken goede stappen in de samenwerking.
Naast samenwerking op organisatorisch vlak, maken
we vooral op de inhoud goede stappen. Kinderen
van 3 jaar sluiten bijna wekelijks aan bij groep 1. Dit
is erg prettig voor een soepele overgang en de
kinderen krijgen extra uitdaging. Daarnaast hebben
de medewerkers van de kinderopvang en
peuterspeelzaal al bij elkaar gekeken en gaat dit
straks ook bij het onderwijs gebeuren en vice versa.
Daarnaast ondersteunt Minke van de
peuterspeelzaal, de kleuters 2 middagen in de week.
Ook werken Minke en Didi (van de kinderopvang) nu
ook in het onderwijs als onderwijsassistent.
Het begin van een mooie samenwerking die we in de
nabije toekomst meer en meer gaan uitbouwen.

Kinderen en ICT

REKENEN

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel
verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –
samen met uw kind- een goede weg te vinden in de
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een
artikel. Deze keer over…………..

Er is een werkgroep rekenen bezig om te kijken wat
de opvolger van “Wereld in getallen 4” moet worden.
Deze methode voldoet niet meer aan onze nieuwe
eisen. We willen graag het rekenonderwijs anders
vormgeven. In groep 3 werken we bijvoorbeeld in
circuitvorm. Per station is er een andere uitdaging en
de leerkracht zit bij één station om instructie te
geven. Hierdoor kan er gewerkt worden in erg kleine
groepjes en werken de kinderen veel samen en in
spelvorm. We zien dat dit de betrokkenheid enorm
vergroot en de kinderen leren goed zelfstandig
werken. We zien dit ook terug in de resultaten!

Google Santa Tracker
Dit is al jaren dé kerstapp en dat zal zeker in 2020
niet anders zijn.
Wat je krijgt: een kerstdorp dat 24 december
verandert in een trackingsysteem, waarmee de
kerstman gevolgd kan worden op zijn reis over de
hele wereld.
De activiteiten waarmee de kinderen zich in het
kerstdorp kunnen vermaken: leren coderen
(programmeren) met de elfen van de kerstman,
ontdekken hoe Kerst over de hele wereld gevierd
wordt, een quiz over de tradities rondom de
feestdagen, zelf tekenen, schilderen en ontwerpen,
de kerstman veranderen door zijn baard te knippen,
te kleuren en te föhnen, etc.
Dit Google product probeert je natuurlijk te verleiden
om andere Google producten te verbinden aan deze
app. Advies: ga hier mediawijs mee om. Bekijk eerst
wat er aan tips geboden wordt en bepaal (zo
mogelijk met de kinderen) of je het zinvol vindt of
niet. Zo leren de kinderen om niet zomaar alles goed
te vinden, maar eerst kritisch te kijken naar wat hen
voorgeschoteld wordt.
De Santa Tracker is te vinden op:
https://santatracker.google.com
Veel kijk- en speelplezier gewenst, goede dagen en
een zeer voorspoedig 2021!
Redactie: ICT L&E

De nieuwe rekenmethodes bestaan uit een hybride
vorm (op papier en digitaal) of volledig digitaal.
Beide vormen hebben voor- en nadelen. We gaan
eerst onze criteria formuleren hoe we willen gaan
werken en vervolgens gaan we kijken wat op de
markt is. De werkgroep is hiermee bezig en hebben
ook al een voorlichting gehad van een andere
school. Deze ervaringen nemen we mee. Het is de
bedoeling dat we in mei, de knoop gaan doorhakken
en kunnen we ook gaan kijken hoe we dit gaan
invoeren. We houden u op de hoogte!

BEELDGEBRUIKERSVOORKEUREN
Op dit moment hebben we 101 keuzes binnen. Dat
zijn nog niet alle ouders. We vragen u met klem, om
uw beeldgebruikersvoorkeuren kenbaar te maken.
Zo voldoen we aan de AVG. Hierbij nogmaals de
informatie.
Vanwege het feit dat ouders nog steeds niet in het
gebouw onder schooltijd mogen, sturen we nu vaker
berichten met foto’s en video uit de groepen. Op
deze manier willen we u zoveel mogelijk betrokken
houden. Daarom hopen we dat u in ieder geval
toestemming geeft voor het delen van foto’s en
video’s via Social Schools.
U kunt zeer eenvoudig de voorkeuren aangeven.
Dat kan via de website of mobiel apps te gaan naar
Administratie＞Kind＞ Beeldgebruikvoorkeuren
Komt u er niet uit? Klik dan op deze
link: https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/36
0027243832

FACEBOOK
Volgt u onze zakelijke Facebookpagina al? Mis niets
en word vriend. Klik op onderstaande link om te
volgen. https://www.facebook.com/ikc.delinde.9/

EVEN VOORSTELLEN: DE MR

Natasja Kranenborg:

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad
(MR). In de MR zitten zowel ouders als leerkrachten.
Samen met het schoolleiding bespreken wij, als MR,
het schoolbeleid. Voor sommige besluiten is vooraf
advies of zelfs instemming van de MR nodig voordat
het uitgevoerd mag worden. Daarnaast zijn wij een
kritische vriend van de schoolleiding en bespreken
we allerlei beleidszaken die het onderwijs aangaan.
Het gaat dan over zaken die jaarlijks terugkeren op
de agenda maar ook over zaken die incidenteel zijn.
Voorbeelden zijn de vormgeving van het IKC, de
jaarplannen en de formatie maar ook hoe we
omgaan met de coronamaatregelen, de inzet van
extra middelen uit de het werkdrukgelden, enz. De
MR is hiermee een belangrijke manier om mee te
praten over het beleid op school.

Ik ben de moeder van David (groep 5) en Sarah
(groep 3). Ik werk als stafadviseur met als
aandachtsgebieden Patiëntenzorg en (elektronische)
Dossiervoering bij het UMCG en ben ook actief in
het (verenigings-)leven in Eenrum. Daarnaast voel ik
me en ben ik als ouder betrokken bij en op school en
zit sinds dit schooljaar in de MR.

Doordat zowel leerkrachten als ouders samen de
MR vormen worden alle perspectieven gehoord. Om
als ouders in de MR ons werk goed te kunnen doen
vinden wij het fijn te weten wat er leeft onder ouders.
Waar mogelijk kunnen we dat meenemen in het
beleid van de school. Als MR willen we ons dan ook
graag even kort voorstellen.

Didi Klazinga:
Ik ben de moeder van Sofia (groep 7), Christina
(groep 6) en Isabella (groep 3). Ik zit sinds januari
2019 bij de MR. Ik werk op een hogeschool en ben
daar aanspreekpunt en coördinator van ICT
applicaties.

Personeelsgeleding:
Monique Kappelhof
Sander Zijlstra
Jeroen Bos

Oudergeleding:
Joke van der Mark (voorzitter):
Ik ben de moeder van David, Hilde en Thomas.
Thomas zit in groep 4, David en Hilde zijn inmiddels
doorgestroomd naar het VO. Vanaf dit schooljaar zit
ik voor een tweede ronde in de MR. In mijn dagelijks
werk ontwikkel ik onderwijs voor en begeleid ik o.a.
studenten geneeskunde die graag hun opleiding
willen combineren met het doen van
wetenschappelijk onderzoek.
.

Het team van IKC De Linde wenst u prettige en gezonde feestdagen!

