Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het blijft een bijzonder schooljaar. We hadden allemaal gehoopt op een ''normaal'' schooljaar, maar
ook nu hebben we nog steeds te maken met Corona. Dit heeft invloed op ons allen en ook op het
onderwijs dat wij geven op IKC De Linde. We hebben te maken met allerlei protocollen en richtlijnen
en daarnaast zijn er weinig tot geen invallers. Een school, met een nieuwe directeur die alle ouders
nog niet goed kent. Het zijn de feiten en daar kunnen we helaas op dit moment nog weinig aan
veranderen. Ik zie een team dat er met elkaar voor zorgt dat de kinderen gewoon naar school
kunnen, dat met elkaar de schouders eronder zet. We zijn blij met u als ouders die, ondanks alle
beperkingen en richtlijnen, zich inzetten voor school. Ook grote waardering voor alle kinderen en
leerkrachten die erg flexibel moeten zijn in deze periode. Laten we met elkaar hopen dat deze
situatie niet heel lang meer gaat duren.
Tot slot wil ik iedereen alvast fijne kerstdagen wensen, ook namens het team van IKC De Linde
Petra van der Molen

Afscheid meester Rik (gymdocent)
Aan de ouders/verzorgers en kinderen van IKC de Linde,
Na de kerstvakantie ga ik starten met een nieuwe baan. Ik ga vier dagen gymles geven op een school
in Haren. Dit betekent helaas wel dat ik geen gym meer kan geven aan de kinderen van IKC de Linde.
Aan de ene kant ben ik erg blij met mijn nieuwe baan, maar ik ga alle kinderen en collega's wel
ontzettend missen. Er zal een andere gymleraar komen die mijn plek overneemt. Blijf allemaal lekker
sporten en bewegen met veel plezier.
Sportieve groet,
Meester Rik
Wij vinden het ontzettend jammer dat meester Rik geen les meer kan geven bij ons op school. We
begrijpen dat hij heel blij is met zijn nieuwe baan en hopen dat hij daar met net zoveel plezier de
gymlessen kan geven als hij bij ons op school heel lang heeft gedaan. Meester Rik werkt bij Huis van
de Sport Groningen en we zijn met hun in overleg over een nieuwe gymleerkracht. Op dit moment is
daar nog geen duidelijkheid over.
Afwezigheid Ib-er
Helaas zal Paulien Minses langer afwezig zijn dan we eerder hebben aangegeven. Op dit moment is
nog niet aan te geven hoelang de afwezigheid zal duren. Omdat de afwezigheid van Paulien niet
werk gerelateerd is, kan ze sommige dingen wel op afstand doen. Anita blijft Paulien de komende
periode vervangen. Onderling overleggen ze welke werkzaamheden er zijn en wie wat oppakt.
Koffieochtenden
Ivm Corona is het nog niet haalbaar om de koffieochtenden te organiseren. We hopen dat we in het
nieuwe jaar een mogelijkheid krijgen om een koffieochtend te kunnen organiseren.

Oproep Schooltuin
We hebben geen reactie gehad op onze vraag voor hulp om de moestuin komend schooljaar over te
nemen van de vorige groep. We zijn in contact met een moestuinouder/groep die in Pieterburen
werkzaam is. Misschien willen zij ons hierin ondersteunen.
Nieuwe info/afspraken brengen en halen van de kinderen
We willen alle ouders bedanken voor het invullen van de enquête. Afgelopen maandag (op de
margedag) hebben we de uitkomst met het team besproken. We hebben naar aanleiding van jullie
opmerkingen, tips en de antwoorden een aantal wijzigingen aangebracht als het gaat om het
brengen en halen/inloop beleid. We bespreken dit op 13 januari met de MR. Op het moment dat de
nieuwe afspraken met de MR zijn besproken, delen we deze samen met de uitkomst van de enquête
met u allen.
Bladeren opruimen op het schoolplein

We willen alle kinderen heel erg bedanken voor het opruimen van de bladeren rondom de school.
De hele week zijn jullie bezig geweest met kruiwagens, bezems en scheppen. Door jullie kunnen we
de tegels van ons schoolplein weer zien. Toppers!
Bieb-Team
Ons biebteam is aangevuld met 4 nieuwe ouders. Te weten: Titia Wijk (moeder van Zwanet, Anje en
Simon), Nathalie Rispens (moeder van Maren), Eflin Rouwenhorst (moeder van Nonke) en Korinne
Huizenga (moeder van Siem en Jur). Geweldig dat jullie je aangemeld hebben!
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.

Klassen geld
We merken dat er niet altijd even netjes met materialen in de klas wordt om gegaan. Er is vaak een
gum weg of er is een potlood stuk. Dingen worden niet goed teruggezet of gecontroleerd. We
bespreken dit wel in de groepen, maar we zouden de kinderen graag nog meer bewust en zelf
verantwoordelijk willen maken in deze situaties.
Om dit wat meer te stimuleren krijgt elke klas na de kerstvakantie 50,00 euro. Als er een nieuwe
gum of potlood moet komen, doordat hij stukgemaakt of kwijtgeraakt is gaat dit vanuit de pot. We
hopen dat elke klas aan het einde van het schooljaar nog zijn 50,00 of een groot deel daarvan over
heeft, zodat ze met elkaar als klas kunnen kiezen wat ze met dit budget willen gaan doen.
In de groepen 1 en 2 gaan we werken met een plantje in de klas voor elke periode dat het opruimen
goed gaat en er geen dingen kwijtraken of stuk gaan.
We hopen dat we met elkaar kunnen zorgen voor een bewustere omgang van de materialen en
spullen in en om de school.
Inloopspreekuur GGD
Dag ouders van het IKC,
In verband met de corona maatregelen op school is het op dit moment niet mogelijk om op
woensdagochtend een inloopspreekuur door mij op school te houden.
U kunt mij wel telefonisch bereiken op nummer 06 1107 2016 of contact opnemen met de
Telefonische Advisering 050 3674991.
Hartelijke groet, |
Marleen Kalfsbeek, jeugdverpleegkundige GGD
Inval /vervanging
Elke school binnen het bestuur van Lauwers & Eems heeft te maken met feit dat er weinig tot geen
invallers beschikbaar zijn dit schooljaar.
Ook IKC De Linde heeft dat de afgelopen periode ervaren.
We hebben het geluk dat de leerkrachten extra kunnen en willen werken, erg flexibel en breed
inzetbaar zijn.
We proberen elke keer om de puzzel zo goed mogelijk op te lossen en denken dat dat de afgelopen
periode ook is gelukt.
We begrijpen dat dit ook invloed heeft op de kinderen en de thuissituatie.
We willen u als ouders bedanken voor de flexibiliteit om elke keer maar weer mee te bewegen met
de aanpassingen en het feit dat er soms andere leerkrachten voor de groep staan.
We hopen dat we de komende periode weinig tot geen uitval van leerkrachten hebben en als dit wel
het geval is, we dit weer zoveel mogelijk met elkaar kunnen oplossen.
Als u nog vragen heeft n.a.v. het bovenstaande, bel of mail gerust.
Met vriendelijke groet,
Team De Linde
Petra van der Molen
0637657704

Een foto van het nieuwe materiaal dat we met de -munten actie hebben gekregen.

