Beste ouder(s) en verzorger(s),
In het lopende schooljaar informeren we u als ouders via Social Schools. Daarin berichten de
leerkrachten u over de activiteiten die er in de klas plaatsvinden en of andere zaken. Daarnaast is er
de nieuwsbrief waarin we meer schoolbrede dingen met u willen delen.
De nieuwsbrieven versturen we ongeveer 1x per twee maand. Dit ligt ook een beetje aan hoe de
vakanties vallen in het schooljaar.
In het verleden waren er ook koffieochtenden die mede door Corona kwamen te vervallen.
Deze willen we weer op gaan pakken. We kunnen op deze momenten kennis met elkaar maken (een
nieuwe directeur worden van een school tijdens de Corona bevordert niet het kennismaken met
ouders
en inhoudelijk bepaalde onderwerpen met elkaar bespreken).
Hieronder staat de planning voor de nieuwsbrieven en in de jaarplanning (deze krijgt u na de
herfstvakantie) komen ook de koffieochtenden te staan.
Nieuwsbrieven:
week 51 – vrijdag 10 december
week 07 – vrijdag 11 februari
week 15 – vrijdag 08 april
week 24 – vrijdag 10 juni
week 28 – vrijdag 08 juli
Afwezigheid Ib-er
Paulien Mines is tijdelijk afwezig ivm ziekte. Ze wordt vervangen door Anita Larkens. Anita is Ib-er op
andere scholen van L&E en is op de vrijdagen aanwezig op IKC De Linde. Paulien zal steeds vaker
weer op school aanwezig zijn en kleine onderdelen weer over gaan nemen van Anita.
Oproep Schooltuin
De kinderen uit de groepen 6 hebben al een aantal jaren met heel veel plezier gebruik gemaakt van
de schooltuin. Onder begeleiding van 4 dorpsbewoners worden de kinderen wekelijks een uur
begeleid in het zaaien, onderhouden en oogsten van de schooltuin. Dit sluiten we altijd af met een
heerlijke maaltijd. Bereid uit EIGEN tuin!!
Dit is een geweldig mooi initiatief waar de kinderen heel veel van leren.
We hebben helaas te horen gekregen dat de ''schooltuinmoeders'' dit niet langer kunnen doen.

Omdat we dit mooie stukje onderwijs niet verloren willen laten gaan, doen we hierbij een oproep
aan alle ouders, opa en oma's, dorpsbewoners of anderen die hierin iets kunnen en willen
betekenen voor de kinderen en de school.
Heeft u wekelijks tijd en zin om samen met de kinderen en de leerkracht uit groep 6 de schooltuin te
onderhouden dan horen we dit heel graag. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten, administratief
medewerker of directeur.
De ''schooltuinmoeders'' zouden ook heel graag zien dat de schooltuin wordt voortgezet en zijn
natuurlijk bereid hierin een overdracht te doen. Ook als er vragen zijn over wat het exact inhoud of
hoe ze de afgelopen jaren te werk zijn gegaan, dan vertellen ze u hier graag over.
We hopen dat we komend schooljaar weer lekkere dingen kunnen zaaien en oogsten
Nieuwe info/afspraken brengen en halen van de kinderen
Zoals afgesproken laten we hierbij de nieuwe afspraken weten als het gaat om het brengen en
halen/inloop vanaf de herfstvakantie.
Als alternatief voor het dagelijks brengen van de kinderen in de klas hebben we het volgende met de
MR afgesproken.
Na elke vakantie houden we in de hele school een 'inloop' op de dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag voor ouders en kinderen.
Dat is 4x in het schooljaar.
We kiezen ervoor om na de vakantie niet gelijk de maandag hiermee te starten, zodat de kinderen
maandag de tijd hebben om even op te starten na de vakantie en om alle vakantieverhalen ook
rustig in de klas te kunnen vertellen.
De inloop is van 08.30 uur tot 09.00 uur (deze verdelen we in twee momenten 08.30-08.45 en 08.4509.00 uur). Op deze manier kunt u als ouder(s) op 1 dag bij twee kinderen in de klas even
meelopen/kijken.
Er zullen in die week, tijdens de inloop verschillende mogelijkheden zijn voor de kinderen om mee
aan het werk te gaan. Als hun ouders komen kijken, kunnen ze ook verschillende dingen laten zien.
De leerkrachten zijn aanwezig in de klas, maar geven in dit half uur geen instructie aan de kinderen.
Het inschrijven gaat op dezelfde wijze als het inschrijven voor een oudergesprek en per lokaal
kunnen er 6 ouders tegelijk komen kijken. De inloop is als eerst instantie voor de ouders van de
kinderen, maar als u als ouder zelf niet in de gelegenheid bent om in deze week te komen kijken en u
wilt wel graag dat er iemand voor u(w) kind(eren) komt kijken kunt u ook de oppas of de opa of oma
hiervoor inschrijven.
De schooldag begint voor alle kinderen om 08.30 uur.
Het gaat om de volgende periodes:
dinsdag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober
dinsdag 11 januari t/m 14 januari
dinsdag 1 maart t/m 4 maart
dinsdag 10 mei t/m 13 mei
N.B. Ivm de gymles is er op donderdagochtend niet de mogelijkheid om te kijken in de de groepen
1/2 en op de dinsdagochtend niet voor de groepen 7/8.

Nieuwe Boom/afscheid meester Sander
Meester Sander heeft ons een Lindeboom als afscheidscadeau gegeven. Afgelopen woensdag is deze
bezorgd en geplant. We zijn erg blij met deze mooie boom en willen meester Sander nogmaals
bedanken voor dit toepasselijke cadeau. Hij staat aan de zij-kant van de school (entree turnhal).

Bieb-Team
Wie komt ons bieb-team versterken?
Zoals misschien bij u als ouder(s) / opvoeder(s) bekend is, hebben onze kinderen het voorrecht om
óp school een echte Bibliotheek te hebben, waar ze boeken kunnen lenen en lezen!
Toen de bieb ooit uit Eenrum verdween, is de gehele kinder- en jeugdcollectie naar onze school
verhuisd. Elk jaar wordt de collectie aangevuld met nieuwe kinder- en jeugdboeken, omdat we
aangesloten zijn bij Biblionet Groningen.
Alle leerlingen staan via school ingeschreven bij “de Bibliotheek op School” en iedere ochtend is de
Schoolbieb open van 8.30 tot 9.00 uur.
Kinderen kunnen dan het boek dat ze uit hebben weer inleveren en ze kunnen een nieuw boek
uitzoeken dat vervolgens aan hen wordt uitgeleend. Net als bij de echte bieb.
De Schoolbieb wordt momenteel bemand door drie vrijwilligers (ouders van kinderen op school en
een ouder van oud-leerlingen) en we zouden graag een aantal enthousiastelingen aan het team
toevoegen!
Wat kunt u verwachten? Eén keer per 1 á 2 weken een half uurtje (soms iets langer) de bieb
bemannen, waarbij u boeken inneemt en uitleent aan de leerlingen. Dit inleveren en uitlenen
gebeurt digitaal. De ingeleverde boeken worden weer opgeruimd in de boekenkasten en deze
kasten proberen we een beetje op orde te houden. Daarnaast hebben we maximaal 2 keer per jaar
een overleg met elkaar om te kijken hoe we lezen nóg positiever op de kaart kunnen zetten en op
welke manier we daar onze bijdrage aan kunnen leveren.
Lijkt het u leuk om ons team te komen versterken, neem dan contact op met Berthilde Schreiber
(b.schreiber@lauwerseneems.nl) . Zij is als leerkracht de coördinator van de bieb. Het is natuurlijk
ook altijd mogelijk om een keer een ochtendje mee te draaien om een beeld te kunnen vormen.
Hartelijke groet,

Natasja, Joke en Marije
Nieuw emailadres MR
De MR van IKC De Linde heeft een nieuw email-adres: mr.ikcdelinde@lauwerseneems.nl
Voor vragen of contact met de MR kunt u deze altijd gebruiken
Inval /vervanging
Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord of zelf heeft ervaren is het vinden van invallers op dit
moment heel erg lastig.
We werken met een invalpoule, samen met vier andere bestuurders. In deze poule zitten een aantal
invallers (percentage van je werknemers) die komen invallen op een school als er ziekte is. Dit jaar
lukt het geen enkel bestuur om deze poule volledig te vullen. We denken dat dit komt omdat een
groot deel van de collega's nu ingezet is op de scholen vanuit de NPO-gelden. Hierdoor missen we
deze schil.
Op het moment van ziekte proberen we altijd eerst of het mogelijk is om de inval intern op te lossen.
We vragen dan of een leerkracht extra wil werken. Hierdoor staat er een bekende voor de groep die
de kinderen kent en ook de school. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Daarna vragen we of er collega's
beschikbaar zijn vanuit de invalpoule. Als dat niet lukt kan het zijn dat we een klas of groep die dag
geen onderwijs kunnen bieden. We hopen dat dit weinig voor zal komen, maar via deze weg willen
we uitleggen dat we dit niet altijd kunnen voorkomen. Mocht dit wel voorkomen dan doen we ons
best om u tijdig te informeren.
Nieuwe rekenmethode
Vanaf dit schooljaar werken we op school met twee nieuwe methodes voor rekenen. In groep 3
wordt gewerkt met Semsom, een methode exclusief voor groep 3, waarbij vooral rekening wordt
gehouden met de belevingswereld van de kinderen. Het bewegend leren heeft een plaats en
inhoudelijk sluit het goed aan bij de nieuwe methode voor groep 4 t/m 6. Dit was uiteraard een van
de voorwaarden bij het zoeken naar een nieuwe methode.
Vanaf groep 4 werken we nu met de nieuwste versie van Wereld in Getallen (we gebruikten de oude
versie). We hebben hiervoor gekozen omdat, naast de nieuwste inzichten, de leerlijnen verbonden
zijn met het al bestaande rekenmateriaal op school. Denk aan de rekenspellen van "Met sprongen
vooruit". De nieuwe methode kent een papieren en digitale variant. Wij hebben bewust gekozen
voor de papieren variant. We vinden dat (uit)rekenen onlosmakelijk verbonden is met papier. Wel
heeft de methode een oefenvorm op de computer. In de nieuwe werkboeken (1 per blok) staat al
het werk, van pluswerk tot extra oefening. Dat houdt ook in dat kinderen niet alles hoeven te maken
in het werkboek. Een ander voordeel is dat er minder verschillende soorten sommen door elkaar
geoefend worden. Zo werken we twee lessen achter elkaar aan hetzelfde lesdoel. Bekijkt u het
vooral eens tijdens de inloopdagen de komende tijd.
De huidige groep 7-8 werkt de oude methode verder uit. De overstap in de laatste groepen is zo
groot dat ons werd geadviseerd om het stapsgewijs in te voeren. Uiteraard krijgt ook 7-8 het
volledige lesaanbod.

Als u nog vragen heeft nav het bovenstaande onderwerpen bel of mail gerust.
Met vriendelijke groet,

Team De Linde
Petra van der Molen
0637657704

