
 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

We hebben een bijzondere start van het schooljaar gehad. Aan het begin van dit schooljaar konden 

we allemaal nog vaak buiten s avonds lang genieten van een mooie warme avond. We zijn dit 

schooljaar gestart met de schoolreisjes te plannen aan het begin van een schooljaar, dat is ons goed 

bevallen en op deze dagen hebben de kinderen echt kunnen genieten van de verschillende leuke 

activiteiten. We hebben ook onverwachts heel verdrietig nieuws gehad, wat ons allemaal heeft 

geraakt. We hebben dit met elkaar opgepakt en waar het nodig is zal er altijd ruimte zijn voor dit 

verdriet.  

De school is een plek waar de kinderen dagelijks binnen komen met leuke en minder leuke 

ervaringen en en een plek waar ze dit met elkaar kunnen delen. Als team van de Linde zorgen we dat 

daar de ruimte en mogelijkheden voor zijn als dat nodig is. 

Net als elk jaar 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. 

Hieronder staat de planning voor de nieuwsbrieven, deze planning is ook te zien in de jaarplanning, 

die u al eerder van ons heeft ontvangen. 

Nieuwsbrieven: 

week 51 – vrijdag 30 september 

week 07 – vrijdag 25 november 

week 15 – vrijdag 16 december 

week 24 – vrijdag 10 maart 

week 28 – vrijdag 12 mei 

Margedag dinsdag 4 oktober 

Op dinsdag 4 oktober zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten komen op de margedagen wel naar 

school en we bespreken dan verschillende zaken. Voor de komende margedag zijn er meerder 

dingen op de agenda. We lopen verschillende afspraken en beleidsdocumenten door om te zien of 

we ze moeten bijstellen en aanpassen. We evalueren de nieuwe rekenmethode, we gaan ons 



oriënteren op een nieuwe taalmethode en we zijn ook bezig met een methode voor sociaal 

emotionele ontwikkeling. Dit laatste doen we gezamenlijk met de twee andere organisaties 

(Waddenkind en Kids2b).  

De volgende margedag is donderdag 17 november. 

Tevredenheidsenquête 

Dit jaar staat de tevredenheidsenquête weer klaar. Alle scholen van Lauwers en Eems gebruiken 

deze, om zo in kaart te brengen hoe de tevredenheid van de ouders, medewerkers en de kinderen is 

op elke school. Alle gezinnen krijgen een vragenlijst en de gescheiden ouders krijgen twee lijsten. De 

kinderen van groep 6, 7 en 8 vullen ook een lijst in (de ouders van deze oudere groepen krijgen nog 

een papier mee waarop ze kunnen invullen als ze geen toestemming geven voor deze vragenlijst). 

Het invullen van de lijst neemt 15/20 minuten in beslag. We zouden het heel erg waarderen als u 

allemaal deze lijst zou willen invullen. Het geeft ons een goed beeld van de schoolsituatie op dit 

moment en ook als blijkt dat er punten zijn waaraan we moeten werken, dan horen en zien we dat 

daarop graag. 

In week 43 (vanaf dinsdag 25 oktober) kunt u de vragenlijst verwachten. We hopen op een hoge 

respons! 

Alvast bedankt 

Afwezigheid/vervanging Ib-er 

Paulien Minses is nog niet beter en zal de komende periode vervangen gaan worden door Dineke 

Schepers. Dineke werkt op dit moment nog bij een ander schoolbestuur als IB-er en zal per 1 oktober 

bij ons en nog een andere school van L&E aan het werk gaan als IB-er. In de tussenliggende periode 

is de bovenschoolse IB-er (Anja Meijer) het tijdelijke aanspreekpunt voor ons geweest als het om de 

IB-werkzaamheden gaat. 

Dineke haar werkdagen zullen zeer waarschijnlijk de dinsdag en de donderdag gaan worden. In de 

volgende nieuwsbrief zal ze zich ook aan u voorstellen. 

Infoavond 

Als eerste willen we u bedanken voor de aanwezigheid op de infoavond. We ervaarden het als erg 

positief dat u met elkaar weer in de school kon komen en kon horen met welke dingen de 

leerkrachten en de kinderen aan de werk zijn op een schooldag. Als er vragen of onduidelijkheden 

zijn laat ons dit altijd weten, zodat we met elkaar kunnen zorgen dat het voor iedereen duidelijk is 

wat we doen op school en hoe we werken. 

Oproep commissies  

We werken op IKC De Linde met verschillende commissie waarin verschillende dingen worden 

geregeld voor de kinderen en de school. In deze commissie zitten ouders en leerkrachten en/of 

pedagogische medewerkers. 

Op de infoavond is in de meeste klassen ook besproken dat we in de verschillende commissie 

nieuwe mensen nodig hebben. Hieronder benoemen we de commissies die we hebben. Als u 

interesse heeft in een van deze commissie, laat het ons (leerkrachten/directie) weten en dan kunnen 

we er meer uitleg over geven en als het u leuk lijkt kunt u zich daarbij aansluiten. 

Vele handen maken licht werk        

-Activiteiten commissie (regelen en meehelpen met de feesten en activiteiten zoals; Pasen, kerst, 

Sinterklaas) 

-Decoteam (zorgen voor het inrichten/versieren van de school nav de thema's) 

-Luizencommissie (na elke vakantie de kinderen controleren op luizen) 

-MR (meedenken, bespreken en beslissen over de beleidsmatige dingen: nieuwe methodes, corona 



afspraken, groepsindeling, stukje financiën, inzet extra gelden/middelen, enz.) 

-Biebouders (elke ochtend 08.30-09.00 uur zitten er ouders waarbij de kinderen hun boeken kunnen 

ruilen, daarnaast meedenken over het bibliotheekbeleid op onze school) 

Luizenpluizen 

Vrijdag 30 september zijn alle kinderen gecontroleerd op luizen. 

Vanaf nu zal deze controle op elke vrijdag na de vakantie plaatsvinden. 

We willen u vragen om op deze dag hier rekening mee te houden, door bv minder/geen gel te 

gebruiken bij de kinderen en/of geen lange invlechten in het haar te doen. 

Schooltuin 

Christiaan en Loe komen vanuit Vakland het Hogeland en gaan met de kinderen van groep 6 een 

eigen schooltuin opzetten aan de achterkant van onze school. Ze hebben voor de vakantie al een 

insectenhotel gemaakt. Het komende schooljaar krijgen de kinderen van groep 6 op donderdag een 

deel theorie- en een deel praktijkles als het gaat om het ontwikkelen en opzetten van een eigen 

schooltuin, natuuronderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Als u het leuk lijkt en groene vingers 

heeft of graag wilt krijgen kunt u hierin ook ondersteunen en eventueel meehelpen. Laat het ons 

gerust weten. 

Het 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 

Schoolplein  

Zoals u misschien al heeft kunnen zien of horen van de kinderen, is het schoolplein deels vervangen 

door nieuwe graszoden en is het ook geëgaliseerd. Het nieuwe gras moeten even ontzien worden, 

maar daarna kunnen de kinderen er weer gewoon op spelen. Het deel naast het looppad is voorzien 

van een nieuw stuk nepgras. 

 

Kasten beplakt 

We hebben de kasten uit het handvaardigheidslokaal weer terug in de gemeenschappelijke ruimte 

gezet. Een paar sterke vaders waren zo lief om de kasten bovenop elkaar te zetten en de moeders 

hebben de kasten voorzien van plakplastic. Dank daarvoor. We zijn erg blij met het resultaat.  
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Betaling schoolreis 

Een groot deel van de betaling van de schoolreis is nog niet voldaan. 

De kosten waren 30,00 per kind 

Als u dit vergeten bent, willen we vragen dit nog over te maken. 

U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL48RABO318212056 t.n.v. Schoolbestuur L&E 

Het zou fijn zijn als u de naam van u(w) kind(eren) bij de overschrijving vermeld, zodat we kunnen 

achterhalen wie bij welke betaling hoort. 

Alvast bedankt 

 

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

Kan jouw kind soms ook zo driftig en boos zijn? 

Lust jouw kind niets, wat je ook probeert?  

Wil jouw kind alleen maar in jullie bed slapen, tussen jullie in? 

Zou jouw kind wel wat meer voor zichzelf op mogen komen? 

Begrijpt jouw kind niets van de scheiding en wil hij alleen maar dat jullie weer bij elkaar gaan 

wonen? 

Wil jouw kind dolgraag op een sport, maar is daar geen geld voor? 

 

Vraag jij je ook wel eens af of het gedrag van jouw kind normaal is of dat je je zorgen moet gaan 

maken? 

Loop er niet te lang mee rond, maar vraag het aan onze jeugdverpleegkundige van de GGD: 

 

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). 

 

Testen mee /corona 

We hebben (helaas) nog steeds te maken met Corona.  

Op het moment dat we een kind of leerkracht hebben die besmet is, zullen we dit via Social Schools 

melden aan de klas/groep waar dit speelt. 

De beslisboom blijven we hanteren en op dit moment houdt dat in dat iemand die besmet is vijf 

dagen thuis moet blijven en dus niet naar school kan.  

We willen u vragen aan de school door te geven als u(w) kind(eren) besmet zijn. 

Op school zijn er testen aanwezig, als u hier gebruik van wilt maken, laat ons dit weten dan kunnen 

we deze meegeven aan de kinderen of u kunt ze bij ons ophalen. 

 

Inval /vervanging 

We hebben het geluk gehad dat we het afgelopen schooljaar nauwelijks tot geen klassen naar huis 

hebben hoeven sturen. Als het vinden van een invaller niet lukt dan proberen we het zo veel 

mogelijk intern te kunnen oplossen en ook dit jaar zullen ons best daarvoor doen. Misschien moeten 

we soms wat schuiven of vragen of de klassen assistent een dagdeel de klas les wil geven. Als dit het 

geval is zullen we u dit melden via Social Schools. 

Hieronder nog de uitleg van de werkwijze van de invalpool: 

Samen met vier andere besturen hebben we de invalpool ''Noordpoolpool''. In deze poule zitten een 

aantal invallers (percentage van je werknemers) die komen invallen op een school als er ziekte is. 

Ook 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. 
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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. 

Als u nog vragen heeft nav het bovenstaande onderwerpen bel of mail gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Team De Linde 

Petra van der Molen 

0637657704 


