
 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Ook deze nieuwsbrief kan ik beginnen met het verhaal dat we nog in een bijzondere periode zitten. 

Er zijn de afgelopen periode veel kinderen besmet en ook de leerkrachten ontkomen er niet aan. Op 

het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf zit ik thuis met Corona. Ik heb een dag milde klachten 

gehad, maar heb daarna nergens meer last van gehad. Ik kan vanuit huis werken, maar dat voelt 

alleen niet goed. Ik wil graag op de locatie aan het werk. Horen en zien hoe de dingen gaan in de 

school en inspringen als dat nodig is, maar dat is helaas niet mogelijk. We merken dat het steeds 

lastiger wordt om invallers te krijgen en dat onze eigen opvangmogelijkheden ook steeds minder 

worden. 

We blijven onze best doen om dit met elkaar steeds weer opnieuw op te pakken en we hopen 

natuurlijk dat we het ergste gehad hebben. 

We doen dit met elkaar en hebben allemaal (dagelijks) last van deze situatie, hoe vervelend dat ook 

is. 

Het is dit keer een lange nieuwsbrief. We stellen verschillende stagiaires aan jullie voor en geven een 

uitleg over de wijziging van de inzet van de leerkrachten in groep 4 en 1/2a. We hebben ook nog een 

terugkoppeling over de enquête en hoe we met elkaar nadenken over het contact tussen ouders en 

leerkrachten in de toekomst.  

Al met al veel informatie, ik wens u veel leesplezier        

Petra van der Molen 

Kennismaken – Vakdocent bewegingsonderwijs 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Lotte, de nieuwe gymjuf! In januari ben ik gestart met het geven van de gymlessen op 

de dinsdag. Vanaf 1 februari verzorg ik op zowel dinsdag als donderdag de lessen 

bewegingsonderwijs. 

Ik ben opgegroeid in een Fries dorpje maar inmiddels woon ik alweer 7 jaar in het mooie Groningen. 

In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn familie en vrienden en ga ik met mijn motor op avontuur! 

Ik heb erg veel zin in mijn nieuwe uitdaging bij IKC de Linde!   



Sportieve groet, 

Lotte van der Wal 

 

  

Stagiaires 

LIO-Stagiaires 

We hebben bij ons op school de komende periode twee LOI-stagiaires. 

Een LIO-stage is de laatste stage die je loopt en houdt in dat je alle werkzaamheden doet die horen 

bij je werk. Demili, en Jody zien we dan ook als gelijkwaardige collega's en zijn voor de kinderen en 

de ouders het eerste aanspreekpunt in de periode van hun stage. 

Isa en Myrthe lopen ook stage bij ons en zij gaan stagelopen in de groepen 6 en 7/8 

Hieronder stellen ze zich allemaal aan u voor: 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Demili Swierenga en ik ben 25 jaar 

oud. Ik volg de verkorte pabo aan de Hanzehogeschool in Groningen. Eerder heb ik de studies 

taalwetenschap en onderwijskunde afgerond. Dat heeft me nieuwsgierig gemaakt naar de praktische 

kant van het onderwijs en die bevalt me tot nu toe heel goed. Naast lesgeven vind ik het leuk om te 

fotograferen, wandelen en tijd door te brengen met familie en vrienden. De komende periode staat 

voor mij in het teken van afstuderen en ik ben blij dat ik dat op IKC De Linde mag doen. Vanaf 14 

februari tot aan de zomer zal ik elke maandag en dinsdag mijn LIO-stage lopen in groep 1/2a. Ik kijk 

uit naar een leuke en leerzame tijd en hoop jullie daarbij snel eens te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 

Demili Swierenga 



....................................................................................................................................................... 

Hallo allemaal!  

Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Myrthe Talsma en ik ben 25 jaar oud. Geboren en 

getogen op het mooie eiland Schiermonnikoog en nu woonachtig in de stad Groningen. De 

aankomende maanden loop ik stage in groep 7/8. Tijdens mijn eerste stage uit jaar 1 heb ik al kennis 

mogen maken met deze school (toen nog wel een andere naam) dit is toen goed bevallen waardoor 

ik hier graag m’n eindstage wil doen. Naast het volgen van m’n studie kijk ik graag series, ben ik 

momenteel aan het boksen, hou ik van lekker eten (zelf koken of buiten de deur) en vind ik het 

heerlijk om op reis te gaan als Corona het toe laat. Ik kijk uit naar aankomende periode en wellicht 

tot ziens in de klas/Teams of op het plein!  

Met vriendelijke groet,  

Myrthe Talsma   

......................................................................................................................................................... 

Hoi!  

Grote kans dat jullie mij al een keertje zijn tegengekomen bij het IKC. Toch zou ik mij graag nog 

willen voorstellen. Ik ben Jody, 24 jaar oud. De aankomende 15 weken zullen jullie mij tegenkomen 

op de maandag en dinsdag bij groep 3. Deze periode loop ik mijn laatste stage voor de verkorte 

pabo. Over mij: ik ben laatste jaars PABO studente en heb de afgelopen jaren in Nederland, Aruba en 

de Kaaimaneilanden gewoond, gestudeerd en gewerkt. Ik hou namelijk erg van de zon en ben 

(vooral bij mooi weer) een echt buiten mens. Voorafgaand aan de PABO heb ik HBO Sportkunde 

afgerond en heb ik mijn lesgeef bevoegdheid gehaald voor het zwemonderwijs. Ik ben een studente 

met een groot sporthart en ben heel enthousiast om de aankomende periode bij groep 3 in de klas 

te mogen staan! In mijn vrijetijd kun je mij vinden op het hockeyveld, in de fitness of op het 

basketbalveld. 

Ik kijk er naar uit met iedereen kennis te maken. Spreek mij vooral aan als je mij ziet! 

Groetjes, 

Jody 



 

............................................................................................................................................... 

Hoi!  

Mijn naam is Isa van der Veen, ik ben 19 jaar oud en derdejaars pabostudent aan de 
Hanzehogeschool.  
Ik kom uit Ulrum, maar het grootste deel van de week ben ik te vinden in Groningen, waar ik sinds 
afgelopen zomer in een studentenkamer woon.  
Met veel plezier dans ik meerdere avonden in de week, dit doe ik al van jongs af aan. Daarnaast heb 
ik een horecabaantje bij de Theefabriek.   

Tot aan de zomervakantie zal ik stagelopen in groep 6.  
Hier ben ik aanwezig op de maandagen en dinsdagen. Ik kijk ernaar uit om iedereen te leren kennen! 
Tot snel!  

Vriendelijke groeten,  
Isa van der Veen 

Vacature Oudergeleding MR 

Er is een vacature voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. In de 

medezeggenschapsraad wordt het beleid van de school besproken. In het reglement van de 

medezeggenschapsraad staat beschreven over welke zaken de MR advies kan uitbrengen en voor 

welke zaken de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft.  

  

Op dit moment heeft inmiddels een ouder zich aangemeld en er is inmiddels een positief gesprek 

gevoerd. Mochten zich meer kandidaten melden dan schrijft het reglement voor dat er verkiezingen 

gehouden moeten worden. Aanmelden kan tot en met vrijdag 25 februari 2022 via: 

ikcdelinde@lauwerseneems.nl 

 

Wijziging inzet formatie in de midden- en onderbouw groepen 

Juf Adrie staat op de wachtlijst voor een nieuwe heupoperatie. Ze heeft bericht gekregen dat ze elk 

moment een oproep kan krijgen voor deze operatie. Juf Adrie heeft veel last van haar heup en ook 

daarin is het van belang dat ze deze minder gaat belasten. 

 

Zoals jullie waarschijnlijk hebben begrepen is vervanging op dit moment heel lastig om te vinden. Dit 

geldt helemaal voor langdurige vervanging.  

We willen graag vooraf een duidelijk plan hebben als het gaat om de vervanging van Juf Adrie. Dit is 

voor de kinderen heel belangrijk en ook voor ons als team.  

 

In de groepen 3 en 1/2a komt een LIO-stagiaire op de maandagen en dinsdagen van 14 februari t/m 

mailto:obsdeoctopus@lauwerseneems.nl
mailto:obsdeoctopus@lauwerseneems.nl


13 juni. Demili komt in groep 1/2a en Jody komt in groep 3. 

Doordat Demili groep 1/2a gaat lesgeven biedt dat de mogelijkheid om juf Moniek op de maandag 

en dinsdagen in te zetten in de groep 4.  

Juf Diana begeleid Jody in haar LIO en zij zal ook de begeleider van Demili worden. 

De LIO-periode start op maandag 14/02/22. We hebben afgesproken dat Moniek Demili nog gaat 

begeleiden de eerste twee week en vanaf de tweede week na de vakantie wisselen we de 

werkplekken (07/03/2022). 

In de periode dat Adrie nog niet een oproep heeft gehad voor haar operatie zal ze op maandag en 

dinsdag wel op school zijn voor de extra ondersteuning van (groepjes) kinderen. 

Op de woensdag geeft ze nog les aan de groep en op de donderdag is ze niet aanwezig. 

We moeten op deze manier alleen nog een oplossing hebben voor de woensdag op het moment dat 

Adrie geopereerd gaat worden. 

De LIO-stage is eerder afgelopen dan de zomervakantie. In de laatste weken wil Linda wel werken op 

de maandagen en de dinsdagen. Juf Moniek blijft tot het einde van het schooljaar in groep 4. 

 

We realiseren ons dat het wel weer een wisseling is die invloed op meerdere klassen heeft. We 

hebben hier met elkaar goed naar gekeken en we denken dat we op deze manier met elkaar een 

goed plan hebben voor de invulling van de groepen, waardoor wel elke groep bemand blijft. 

Om het inzichtelijk te maken is hieronder nog een overzicht te zien van welke leerkracht voor welke 

groep staat vanaf 7 maart. 

Groepen  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

       
Groep 1/2a  Demili 

(Diana) 
Demili  
(Diana) 

Linda Linda Linda 

Groep 3  Jody 
(Diana) 

Jody 
(Diana) 

Diana Melanie Melanie 

Groep 4   Moniek 
(Adrie) 

Moniek 
(Adrie) 

Adrie Moniek Moniek 

 

Afwezigheid Ib-er 

Paulien is vanaf januari alweer volledig aan het werk en vanaf februari ook weer aanwezig op school. 

Daardoor zijn we de werkzaamheden van Anita aan het afbouwen.  

Paulien werkt twee dagen als IB-er bij ons op school en haar werkdagen zijn de dinsdag en de 

woensdag. 

Schooltuin 

Er is een mogelijkheid dat we de schooltuin weer kunnen opstarten. Er is een subsidie bij de 

gemeente aangevraagd om voor vier basisscholen een moestuin/schooltuin te bekostigen. Het plan 

is dat een deskundige groep rouleert over de scholen en de kinderen begeleid in het onderhouden 

van de tuin. Als we hier meer over weten houden we u op de hoogte. 

Reint 

Onze conciërge heeft al lange tijd last van zijn rug en kan daardoor de werkzaamheden die hij 

normaal gesproken voor ons doet niet uitvoeren. 



Reint gaat 15 mei 2022 met pensioen. Dat vinden wij natuurlijk heel jammer en we gaan het zeker 

missen dat hij de verschillende werkzaamheden niet meer voor onze school kan doen. 

We zouden het heel fijn vinden als er iemand is die de werkzaamheden van Reint over zou kunnen 

nemen. Als u iemand weet die hier interesse in heeft, laat het ons gerust weten. Alle hulp is altijd 

welkom. 

Je moet dan denken aan: de containers buiten zetten, het plein een keer aanvegen, oud papier 

wegbrengen, dingen ophangen, en meer van deze dagelijkse klusjes. 

U kunt dit doorgeven bij een van de leerkrachten of via de mail: 

ikcdelinde@lauwerseneems.nl 

Inloop/enquête 

We zouden u nog een terugkoppeling geven als het om de enquête en de inloop gaat. 

In de bijlage zijn de antwoorden te zien die we terug hebben gekregen vanuit de enquête. We 

hebben dit met het team en de MR besproken. Het geeft een duidelijke weergave van jullie 

ervaringen rondom de inloop zoals we deze de laatste keer hebben gehouden. 

Dit was een inloop die we door Corona zo hebben opgezet. 

 

We hebben nog steeds te maken met Corona en met grote groepen tegelijk in een ruimte zitten is 

nu niet wenselijk. Op dit moment verwachten we dat we de inloop daarom nog zo zullen blijven 

organiseren. De week na de vakantie staat in de planning we willen deze nog wel even uitstellen. We 

hopen dat het na de vakantie iets rustiger is als het om de besmettingen gaat en als dat zo is 

plannen we in de tweede week na de vakantie een inloopweek (8 t/m 11 maart). 

   

Uit de enquête komt naar voren dat jullie over het algemeen tevreden zijn over de vorige inloop. Er 

komt in naar voren dat jullie soms wat meer begeleiding zouden willen naar de kinderen toe als het 

om de inloop gaat en ook dat de leerkrachten bij het brengen en halen niet altijd even zichtbaar zijn 

geweest op het plein. We hebben dit besproken en zijn ons hier bewust van. We hopen dat u heeft 

ervaren dat de zichtbaarheid van de leerkrachten de laatste periode beter is en we gaan ook 

nadenken over de begeleiding van de kinderen tijdens de inloop, zodat jullie een goede uitleg krijgen 

als het gaat om de werkzaamheden en het reilen en zeilen in de klas. 

We gaan met elkaar nadenken over hoe we in de toekomst om willen gaan met het contact 

leerkracht/ouders. We hebben met elkaar veel contact momenten moeten missen de afgelopen 

periode. We willen jullie graag meenemen in de dingen waar wij als school mee bezig zijn en die wij 

belangrijk vinden. We hebben elkaar nodig als het om de ontwikkeling van jullie kinderen gaat. 

 

We hopen dat er na deze periode van Corona een cultuur ontstaan dat je je als ouder welkom voelt, 

dingen moet kunnen vragen en ook willen we gerichte momenten organiseren om dingen aan de 

ouders te laten zien. Na schooltijd is daarvoor het beste moment omdat we om 08.30 uur allemaal 

starten met de lessen. 

Het brengen en halen van de kinderen in de onderbouw ervaren de meeste ouders en de 

leerkrachten als prettig; Er is veel meer aandacht voor de kinderen tijdens de start van de dag; De 

leerkracht heeft de mogelijkheid alle kinderen echt te zien en de aandacht naar de kinderen te laten 

gaan; De leerkrachten en kinderen kunnen gelijk beginnen met de activiteiten; Iedereen staat gelijk 

in de goede modus; Het afscheid nemen van de ouders (wat sommige kinderen lastig vinden) gaat 

veel beter/soepeler. 

 



We hebben nu te maken met Corona, maar voor de periode na Corona betekent het niet dat de 

ouders niet in de klas welkom zijn. Als ouders even mee de klas in willen is dat natuurlijk mogelijk of 

als een kind even iets aan de ouder(s) wil laten zien. 

Als er een ouder een vraag of iets wil mededelen is daar bij de leerkracht altijd ruimte voor. Het is 

ook voor de leerkrachten van belang om te weten wat er thuis speelt en hoe het kind op school 

komt. Deze mededelingen kunnen bij het brengen en halen, via Social Schools en ook kan je hier een 

afspraak na schooltijd voor maken. Als het nodig is om even iets kenbaar te maken waar niet 

iedereen bij hoeft te staan, kunt u dit melden en dan kijken we wanneer we hier tijd voor kunnen 

maken. We vragen u wel rekening te houden dat de klas start om 08.30 uur en dat de leerkracht 

voorafgaande aan de dag geen mogelijkheid heeft lang in gesprek te gaan.  

In de jaarplanning van komend schooljaar plannen we verschillende activiteiten/momenten waarin 

we informatie vanuit school met jullie als ouders willen delen. We hopen daarbij op een grote 

opkomst zodat we elkaar kunnen informeren over de dingen die we als school belangrijk vinden als 

het om de ontwikkeling en het onderwijs van jullie kinderen gaat. 

Met vriendelijke groet, 

Team De Linde 

Petra van der Molen 

0637657704 

 

 

 

 

 


