
 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

We zijn alweer bijna op de helft van het schooljaar. We hebben met elkaar nog lang kunnen en 

mogen genieten van een heerlijke nazomer, maar nu zitten we wel echt in de herfst. Van de 

Kinderboekenweek zijn we overgegaan naar Sint Maarten en nu kijken we allemaal weer naar het 

Sinterklaasjournaal. De school krijgt per activiteit altijd een mooie passende aankleding van het Deco 

team. Na Sinterklaas staat de Kerst weer voor de deur, waar we met elkaar een lichtjestocht willen 

gaan lopen. We maken er een gezellige periode van waar we met elkaar van kunnen genieten. 

 

Hieronder staat de planning voor de volgende nieuwsbrieven: 

week 15 – vrijdag 16 december 

week 24 – vrijdag 10 maart 

week 28 – vrijdag 12 mei 

Pensioen Jacquelien 

Jacquelien heeft aangegeven dat ze dit schooljaar met pensioen wil gaan. Ze heeft dan 44 jaar met 

veel plezier op deze school gewerkt en kan dan ook terugkijken op een heel fijne carrière. 

We vinden het natuurlijk heel jammer dat ze weggaat, maar we gunnen het haar ook dat ze nu meer 



tijd heeft voor andere dingen. 

Jacquelien heeft ervoor gekozen om na de voorjaarsvakantie officieel te stoppen. Vrijdag 24 februari 

zal de laatste werkdag voor Jacquelien zijn.  

Broodtrommel  

We zien steeds meer dat er snoep of koeken in de broodtrommels van de kinderen zit. We horen 

ook van ouders dat dit thuis tot discussie leidt, omdat de kinderen denken dat snoep en koeken 

meegenomen kunnen worden naar school. Dit kan ongelijkheid veroorzaken bij kinderen. 

Daarnaast zien we dat sommige kinderen in de onderbouw soms erg veel meekrijgen, zodat het 

nauwelijks opgegeten kan worden in de pauze.  

We willen de bovenstaande onderwerpen ook bespreken met de MR: gezonde voeding, 

(on)gelijkheid en effectiviteit (gezien de beschikbare pauzetijd). 

We willen u vragen om de inhoud van de broodtrommels met gezonde voeding te vullen. 

Er zijn natuurlijk altijd feestelijke dagen waarop we met elkaar echt wel mogen genieten van iets 

zoets, maar dan doen we dat met elkaar en zorgen we ervoor dat elk kind iets krijgt. 

Voorstellen Dineke (Intern begeleider) 

Mijn naam is Dineke Scheper. Ik ben sinds kort intern begeleider op de IKC de Linde. Ik woon in Norg 

en ben 33 jaar getrouwd met Albert. We hebben drie kinderen. Twee dochters (30 en 25) en een 

zoon van 28. We hebben ook een hond(je). Ik ben opgegroeid in Aalden, waar mijn ouders nog 

steeds wonen. 60 jaar getrouwd en bijna 90 in goede gezondheid. In mijn vrije tijd wandel ik graag. 

Ik loop het Pieterpad met een vriendin. Op zondag ben ik vaak op het voetbalveld van GOMOS in 

Norg te vinden, waar onze zoon voetbalt. 

Voordat ik bij Lauwers en Eems kwam werken heb ik o.a. bij Quadraten (Westerkwartier), 

Noordenveld, RENN4 en Portalis (voorheen ‘t Poortje) gewerkt. Ik werk niet alleen in Eenrum. In 

Uithuizermeeden waar de school voor Afghaanse kinderen sinds kort gevestigd is, werk ik ook twee 

dagen. 

MR 

Wij zoeken een nieuw MR lid! 

Natasja Kranenborg gaat stoppen bij de MR na een aantal jaren actief te hebben bijgedragen. Haar 

zittingstermijn zit erop en daarom komt er een plek vrij voor een nieuwe ouder. Als je 

geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de MR en graag bij wilt dragen aan het algemene beleid 

op school, geef dat dan aan via mr.ikcdelinde@lauwerseneems.nl.  

Mocht je vragen hebben over wat het precies inhoudt om in de MR te zitten, vraag het gerust aan 

een van de overige MR leden (ouders) of bij de leerkrachten. 

Jeroen Bos 

Linda van der Horn 

Diana Bakker 

Joke van der Mark - moeder van Thomas (groep 6) 

Eelke van Foeken - vader van Jenthe (groep 1) en Abe (groep 3) 

Wij zien een reactie graag voor 1 december tegemoet. 

Decoteam 

VERSTERKING GEZOCHT BIJ HET DECOTEAM! 

Grote vissen verven op karton voor de onderwaterwereld, een toren van cadeautjes stapelen voor 

Sinterklaas, een Eskimowereld bouwen van piepschuim of een hele boerderij! 
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In het decoteam kan je je creativiteit op allerlei manieren kwijt. De school heeft een aantal vaste 

thema’s per jaar, zoals kerst en Sinterklaas, maar ook losse thema’s zoals afgelopen jaar 

Noordpool/Zuidpool, Gigagroen of Boerderij. Het decoteam zorgt voor de bijpassende versiering. 

We hebben al het knutselmateriaal van de school tot onze beschikking en elke keer is het erg leuk 

om het resultaat te zien van wat we met z’n allen hebben gemaakt. 

Wil je ook bij het decoteam? We kunnen versterking gebruiken! Neem dan contact op met Fieke 

Gosselaar (fiekegosselaar@gmail.com) 

Margedag 17 nov 

Op de margedag van 17 november hadden we verschillende onderwerpen op de agenda staan. We 

hebben met elkaar de veranderingen rondom de nieuwe Citotoetsen en de normeringen besproken. 

Omdat we het komende schooljaar graag onze taalmethode willen vernieuwen, hebben we met 

elkaar besproken wat onze bevindingen op dit moment zijn en wat we graag zouden willen als het 

gaat om een nieuwe methode. Ook zijn we bezig met digitale geletterdheid en een nieuwe methode 

voor Sociaal Emotionele ontwikkeling. Op de volgende margedag gaan we hier mee verder. 

De volgende margedag is dinsdag 7 februari 2023 

Tijd voor toekomst 

Tijd voor toekomst is een initiatief vanuit de gemeente. Het wordt ook wel een verrijkte schooldag 

genoemd. Dit houdt in dat de scholen die hieraan meedoen voor alle kinderen na schooltijd een 

aanbod bieden van activiteiten die niet of lastig onder schooltijd aangeboden kunnen worden. Denk 

aan extra lessen op het gebied van Techniek, Dans, Drama, Natuur, Muziek, Cultuur, Sport, Koken, 

enz. 

Vanuit het bestuur van Lauwers en Eems hebben wij ons aangemeld en mogen dit als Pilot samen 

met nog 6 andere scholen (van andere besturen) gaan uitzetten. Dit is een bijzondere kans, waar we 

erg blij mee zijn. 

De aanvraag is vanuit de school gedaan, maar we willen dit natuurlijk samen oppakken met 

Waddenkind en Kids2b. 

 

We hebben hierdoor de middelen en de mogelijkheid om het komend schooljaar een heel 

gevarieerd aanbod (na schooltijd) aan te bieden waar alle kinderen kosteloos aan mee kunnen doen. 

We willen starten met één middag in de week waarop we hiermee gaan starten en die kunnen we 

het jaar daarop uitbreiden met twee momenten per week. 

Waar dat mogelijk is zoeken we hierin de samenwerking met de plaatselijke organisaties, bedrijven 

en verenigingen. 

We hebben de mogelijkheid om het lopende schooljaar hier al een klein beetje mee te starten. 

Dat houdt in dat we op dit moment het plan hebben om het lopende schooljaar drie momenten al 

een aanbod aan te gaan bieden. 

We horen natuurlijk ook graag waar u als ouders aan denkt en we gaan ook de kinderen vragen naar 

hun wensen op dit gebied. 

U zal dus binnenkort meer hierover van ons horen. 

Tevredenheidsenquête 

We verwachten volgende week de uitslag van de tevredenheidsenquête binnen te krijgen. Zodra 

deze binnen is, zullen we de samenvatting met u delen. 

We willen iedereen bedanken voor het invullen. 
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Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

In de vorige nieuwsbrief stond het verkeerde nummer van Margreet. Hierbij het juiste nummer: 

 

Margreet Ploeg 

Je kunt haar bellen, appen of mailen: 0625 454329, margreet.ploeg@ggd.groningen.nl 

Even bij haar binnenlopen kan ook.  

Ze is iedere woensdagochtend op school. 

Het inloopspreekuur is van 8.30 tot 9.30 uur (niet tijdens schoolvakanties). 

 

Als u nog vragen heeft n.a.v. bovenstaande onderwerpen, bel of mail gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Team De Linde 

Petra van der Molen 

0637657704 
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