
 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

De Corona periode met de verschillende beperkingen hebben we gelukkig al grotendeels achter ons 

gelaten. Een groot deel van de kinderen, ouders en leerkrachten hebben Corona gehad. Als het gaat 

om uitval van de lessen hebben we veel intern kunnen oplossen, waardoor we nauwelijks klassen 

naar huis hebben hoeven te sturen. 

We zijn blij dat we alweer verschillende gezamenlijke activiteiten hebben kunnen ondernemen in de 

school met de klassen, waaronder de afsluiting van het thema de Boerderij op het schoolplein, een 

bezoek aan de boerderij, de infoavond in groep 6 ''Rots en Water'', de Semsom-rekendag door de 

school. 

Door Corona is het contact met u als ouders minimaal geweest. We willen u graag melden dat u als 

ouders weer welkom bent in de school. 

Nu we weer in een wat andere situatie zitten en er weer meer mogelijk is, wil ik na de meivakantie 

drie koffieochtenden inplannen. Op deze ochtenden nodig ik u uit voor een kop koffie of thee. We 

kunnen informeel met elkaar praten en kennismaken. Het lijkt me leuk om u als ouders iets beter te 

leren kennen. 

Deze ochtenden zijn van 08.30-10.30 uur. 

 

Maandagochtend 9 mei 

Dinsdagochtend 24 mei 

Donderdagochtend 2 juni 

Petra van der Molen 

0637657704 

Telefonische bereikbaarheid 

We hebben berichten gekregen dat we telefonisch niet altijd goed bereikbaar zijn. Op de momenten 

dat er geen administratieve medewerker of directeur aanwezig is, nemen de leerkrachten de 

telefoon op. Echter kan het gebeuren dat we toch niet in staat zijn de telefoon op te nemen. In dat 

geval en bij nood kunt u altijd het mobiele nummer van de directeur bellen. 

06-37657704 

Inloop 

Na de meivakantie hebben we weer een inloopweek. 



Maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei 

Deze keer is de inloop voor de groepen 1 t/m 8 na schooltijd, van 14.00 tot 14.15 uur. In die week 

kunt u (met of zonder uw kind(eren) in de klas kijken wat de kinderen gedaan hebben, vragen stellen 

aan de leerkracht of de kinderen kunnen eventueel hun gemaakte werk laten zien.  

Voor de groepen 1 en 2 is er in deze week ook een inloop in de ochtend van 08.30-08.45 uur. 

Afscheid Marleen Kalfsbeek – Jeugdverpleegkundige GGD 

Wat ontzettend fijn dat we met elkaar weer aanwezig kunnen zijn in de school. De inloopspreekuren 

zijn weer van start gegaan op woensdag van 8.30 tot 9.30 en het is leuk om te merken dat ouders 

mij weer kunnen vinden. De consultatiebureaus hebben in de maand januari en februari 

plaatsgevonden in Ulrum, maar het is fijn dat het nu weer in Eenrum kan. 

Het contact met de collega’s is er weer en ik zie veel kinderen weer lekker op de gang aan het werk. 

Ook loop ik vaak even binnen bij Kids2B of de peuterspeelzaal en geniet van de gezelligheid en de 

activiteiten op de groepen. 

Het is dus weer als vanouds, al zal er de komende tijd wel wat gaan veranderen. Per 1 juli ga ik in de 

stad Groningen aan het werk en zal ik het IKC de Linde dus gaan verlaten. Ik heb het altijd ontzettend 

naar mijn zin gehad en hier met heel veel plezier gewerkt, maar het is ook goed om nieuwe 

uitdagingen aan te gaan. Mijn collega Margreet Ploeg zal het van mij overnemen. 

Het duurt nog wel even, maar dan zijn jullie alvast op de hoogte. 

Ik heb een artikel voor deze nieuwsbrief toegevoegd over hoe je met je kind over de oorlog kan 

praten. Dat is lastig genoeg, wellicht helpen deze tips om het gesprek aan te gaan. 

Hartelijke groet, 

Marleen Kalfsbeek, jeugdverpleegkundige GGD 

Groepsindeling (8 groepen) 

Vanaf begin maart zijn we op de achtergrond al met de formatie bezig. We kunnen nog niet melden 

wie voor welke groep komt te staan, maar we willen u alvast wel van wat andere informatie op de 

hoogte brengen. We zijn een van de weinige scholen binnen ons bestuur die aan het groeien is. We 

zien dat we elk jaar meer aanmeldingen hebben en ook Waddenkind en Kids2b hebben grote volle 

groepen. Mede door de groei kunnen we als basisformatie 7 groepen maken. Met de extra middelen 

(NPO en werkdrukgelden) kunnen we een extra formatieplek bekostigen waardoor we met 8 

groepen gaan werken.  

Vorig schooljaar werkten we met 6 basisgroepen en hebben we ook de NPO-middelen ingezet voor 

een 7de groep. De NPO-middelen zijn niet structureel, deze zijn tot stand gekomen door de situatie 

rondom Corona. Er is geen enkele garantie dat deze gelden er het schooljaar erop weer zullen zijn.  

Door deze extra groep hebben we ook vacatureruimte op onze school. Zodra er meer duidelijkheid is 

over deze invulling laten we u dit weten. 

Pensioen juf Adrie (operatie juf Adrie) 

Juf Adrie heeft aangegeven dat ze na 43 jaar in Eenrum te hebben gewerkt met pensioen gaat. 

Op dit moment staat ze op de wachtlijst voor een heupoperatie. Na deze operatie gaat ze rustig 

herstellen en dan genieten van haar welverdiende pensioen. Omdat we nog niet weten wanneer 

Adrie wordt opgeroepen voor haar operatie weten we ook nog niet wat haar laatste werkdag zal 

zijn. We brengen u op de hoogte zodra dit wel bekend is. 



Op het moment dat Adrie geopereerd gaat worden hebben we ook een invaller voor de woensdagen 

nodig in groep 4. Ook hierover informeren we als we meer informatie hebben. 

Herstel juf Jacquelien 

Juf Jacquelien is aan het herstellen van haar heupoperatie. Dit gaat steeds beter, ze moet het heel 

rustig aan doen. Ze hoopt dat ze na de meivakantie op bezoek kan komen op school. Ze kan de 

kinderen dan even zien en ook een kopje theedrinken en bijkletsen met het team. 

Topografie 

Vanaf groep 6 krijgen onze leerlingen les in topografie. We gebruikten hiervoor altijd de bijpassende 

methode van Da Vinci. Deze correspondeert met de thema's die in de klas worden aangeboden. Dat 

heeft voor- en nadelen. Het plaatsen van topografische kennis in de context van een thema vinden 

we zeker een pluspunt. We merkten echter dat soms de grote lijn in relatie tot de kaart van 

Nederland, Europa en de wereld miste. Daarom hebben we ons de laatste maanden georiënteerd op 

een andere methode, die meer aansluit op onze wensen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de 

methode Mijn eigen Bosatlas. 

Bij deze methode staat het werken en zoeken in de Bosatlas centraal. Een full colour werkboekje is 

aan het einde van het leerjaar een soort eigen opzoekboek geworden. Naast het werken met 

kaarten is er ook een deel dat overlapt met wereldoriëntatie en studievaardigheden. Dit leent zich 

vooral goed voor zelfstandig werken/taakwerk, etc. De verschillen met het huidige aanbod dat u 

gewend bent: 

• Alle kaarten zijn volledig in kleur. 

• Leren voor de toets gebeurt meer op school en minder thuis. 

• In groep 6 starten met Nederland en in groep 8 eindigen met de wereld.  

We willen na de zomervakantie hiermee gaan starten. 

MR 

In de afgelopen periode hebben we naar aanleiding van de oproep voor een nieuw MR lid een aantal 

gesprekken gevoerd en zijn we er in gezamenlijkheid toe gekomen om Eelke van Foeken te 

benoemen in de MR. Hij zal zich hieronder kort aan u voorstellen. Hiermee is er na lange tijd ook 

weer een ouder met kinderen in de kleuterklas vertegenwoordigd in de MR. Daar zijn we heel blij 

mee. Onderwerpen voor de komende tijd zijn bijvoorbeeld het schooljaarplan, implementatie van 

eventuele nieuwe methodes, inzet van de extra gelden (NPO gelden), de formatie en het beleid 

rondom de invulling van de klassen voor het volgend schooljaar.  

De MR samenstelling van de MR is nu als volgt: 

Oudergeleding: 

Joke van der Mark (vz) 

Natasja Kranenborg  

Eelke van Foeken 

Personeelsgeleding (secretaris) 

Jeroen Bos 

Monique Kappelhof 

Diana Bakker 

Voorstellen Eelke 

Ik ben Eelke van Foeken, vader van Abe en Jenthe en het nieuwste lid van de MR! Ik woon aan de 

Jodengang in Eenrum en werk als software engineer bij een startup die services bouwt voor 



bedrijven die online willen adverteren. Mijn (enige) hobby is Ultimate Frisbee, een vrij onbekende 

maar ontzettend leuke teamsport, waar ik graag een keer een clinic voor organiseer. Verder zet ik 

mij in voor het klimaat, dierenwelzijn en het vluchtelingenvraagstuk. Ik vind het dan ook belangrijk 

dat kinderen over deze onderwerpen worden geïnformeerd tijdens hun schoolcarrière. Ook vind ik 

het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt en dat elk kind (voor zover mogelijk) op niveau wordt 

onderwezen. Op deze genoemde onderwerpen zal ik mij (voor zover mogelijk) dan ook inzetten in de 

MR. Daarnaast ben ik nu ook de enige ouder van een kind uit de onderbouw, dus met mijn 

aanstelling is de onderbouw ook vertegenwoordigd.  

Groeten Eelke 

 

Ib-ers 

Paulien heeft haar werkuren over drie dagen verspreid en is hierdoor elke week op drie momenten 

aanwezig. Per week stemmen we de dagen met elkaar af.  

Anita is nog wel op de vrijdag aanwezig, maar dit bouwen we steeds meer af. We verwachten dat we 

na de meivakantie afscheid nemen van Anita en dat Paulien weer volledig hersteld is. 

Schooltuin 

De subsidie voor de schooltuin is beschikbaar gesteld en samen met vier andere scholen doen we nu 

mee met dit project. 

Elke school werkt op zijn eigen manier aan de schooltuin en krijgt daarbij de professionele 

begeleiding.  

De schooltuin in het dorp (die we in het verleden altijd gebruikt hebben) is geen mogelijkheid meer. 

We zijn nu aan het onderzoeken of we het stukje grond achter de school (tussen de lokalen van de 

bovenbouw en de middenbouw) kunnen gebruiken. 

Margedagen 

Op dinsdag 19 april hebben wij een Margedag en zijn alle kinderen vrij. Op deze dag bespreken we in 

elk geval met elkaar de formatie voor het komende schooljaar en de inhoud van het schooljaarplan 

(aan welke onderwerpen gaan we komend schooljaar met elkaar werken). 

Woensdag 25 mei is de L&E dag. Alle scholen van Lauwers en Eems zijn dan dicht en de kinderen zijn 

ook op deze dag vrij.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Linde 

Petra van der Molen 

0637657704 

 

 

 

 

 


