
 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

De zomervakantie is alweer in zicht. De komende periode staan de Citotoetsen op het programma, 

de kinderen vanaf groep 2 krijgen hun portfolio mee naar huis, de oudergesprekken worden weer 

gehouden, we hopen dat de zon steeds vaker zich laat zien en op de achtergrond zijn we al bezig 

met de indeling voor komend schooljaar. Al met al een drukke periode.  

We hebben de afgelopen weken de ouders weer meer in school gezien, fijn dat dit weer mogelijk is 

en dat jullie hier als ouders ook gehoor aan hebben gegeven. Denk aan de koffieochtend, de 

afsluiting van de projectweek en/of gewoon even tussendoor. 

In deze nieuwsbrief staan weer een aantal nieuwe ontwikkelingen die voor komend schooljaar of in 

deze laatste periode op de planning staan. Een groot deel van deze nieuwsbrief gaat over de 

formatie voor het komende schooljaar. We willen u hier graag in meenemen en hopen dat we alles 

goed en duidelijk kunnen uitleggen. Voor ons zijn de dingen vaak makkelijker omdat wij er dagelijks 

mee te maken hebben en omdat we hier al langer over aan het nadenken zijn. Als er vragen of 

onduidelijkheden zijn laat dit gerust weten. 

De indeling van welke leerkracht komend schooljaar voor welke groep staat, die kunnen we u nu nog 

niet geven. We hebben namelijk de afspraak binnen het bestuur om dat voor alle scholen tegelijk 

naar de ouders te communiceren.  

Petra van der Molen 

0637657704 

 

Onderbouw 

Juf Monique Kappelhof werkt naast de twee dagen dat ze bij ons op school werkt de andere drie 

dagen bij het schoolbestuur Quadraten. Ze werkt daar in de invalpool. Ze twijfelde de laatste jaren al 

wel eens vaker om geheel bij Quadraten te gaan werken. Dit schoolbestuur ligt veel dichter bij haar 

woonplaats en dat scheelt heel veel reistijd. Deze knoop doorhakken vond ze altijd heel lastig, want 

het werken in Eenrum doet ze met heel veel plezier en ze heeft hele leuke collega's. Nu ze wat ouder 

wordt, de benzine steeds duurder is geworden en ze de mogelijkheid heeft om daar een volledige 

vaste baan te krijgen heeft ze nu toch deze moeilijke keuze gemaakt om fulltime bij Quadraten aan 

het werk te gaan.  



We vinden dit natuurlijk heel jammer, omdat ook wij al heel lang en heel fijn met Monique samen 

werken. We begrijpen haar keuze wel en wensen haar het allerbeste. 

Dit houdt in dat we komend schooljaar een vacature hebben voor de twee dagen die Monique nu 

werkt.  

Deze vacature is uitgezet en gelukkig hebben we hier meerdere reacties op gekregen. De afgelopen 

weken hebben we verschillende leuke gesprekken gehad. 

We hebben een nieuwe collega kunnen vinden voor deze twee dagen in de onderbouw. 

Juf Mathilde Bolding zal komend schooljaar bij ons in de onderbouw les gaan geven. 

We zijn in overleg of het mogelijk is dat ze voor de zomervakantie al een paar keer kan komen om 

kennis te maken met het team en de kinderen. 

Hieronder stelt Mathilde zich alvast aan u voor: 

Een nieuwe start! Op IKC De Linde als leerkracht in de kleutergroep naast juf Linda. Graag stel ik me 

aan u voor. Ik heet Mathilde Bolding en ben geboren in Dwingeloo. Tijdens mijn studie kwam ik in de 

stad Groningen terecht en ben sindsdien niet meer weggegaan uit de provincie Groningen. Nog 

steeds mis ik de bossen van Drenthe maar het weidse uitzicht hier is immens. Ik woon samen met 

mijn vriend en drie kinderen in een oud huis in Ten Boer. Jarenlang heb ik op verschillende scholen 

gewerkt in Noordhorn. Altijd in de onderbouw. Altijd bezig om mezelf te verdiepen in het onderwijs 

aan het jonge kind. Ik houd van tuinieren, bloemschikken, lezen en creatief bezig zijn. Ik hoop u snel 

de hand te mogen schudden om kennis te mogen maken! Ik heb er zin in! 

 

Extra leerkracht 

Komend schooljaar starten we weer met twee combinatiegroepen van 1 en 2. In beide groepen 

zullen we ongeveer starten met 17 leerlingen. We weten ook dat er in de loop van het schooljaar 

nieuwe leerlingen bij komen en dan krijgen we dus net als afgelopen schooljaar aan het einde van 

het schooljaar twee grote klassen. 

Naast de basisformatie hebben alle scholen extra gelden ter beschikking. Dit noemen we de NPO 

gelden en deze zijn beschikbaar door de afgelopen Coronaperiode. Het is incidenteel geld en we 

kunnen er niet vanuit gaan dat we dit elk jaar gaan krijgen.  

Deze NPO gelden kan je op verschillende manieren inzetten en wij hebben met elkaar afgesproken 

dat we het budget dat nog beschikbaar is (nadat we de standaard formatie hebben weggezet) graag 

willen inzetten op deze twee grote kleuterklassen. We kunnen vanaf de herfstvakantie iemand voor 

4 dagen inzetten in deze groepen. 

Ook hiervoor is een vacature uitgezet en ook hier hebben we verschillende reacties op binnen 

gekregen.  

Ilse Kamstra zal komend schooljaar, vanaf de herfstvakantie, bij ons op school 4 dagen gaan werken. 

De exacte invulling van de werkzaamheden zijn nog niet bekend, de onderbouwleerkrachten gaan 



hier in overleg met elkaar nog invulling aan geven. 

Waar het kan, zal ook Ilse voor de zomervakantie misschien nog een aantal momenten aanwezig zijn 

bij ons op school. 

Hieronder stelt Ilse zich alvast even voor: 

Vanaf het nieuwe schooljaar kom ik op IKC de linde werken. Daarom wil ik mijzelf even voorstellen. 

Ik ben Ilse Kamstra en ben 22 jaar oud. Ik woon in Winsum. Verder korfbal ik graag in mijn vrije tijd 

en geef ik ook training aan een groep jonge kinderen.  Daarnaast vind ik het leuk om te wandelen en 

creatief bezig te zijn. 

Ik heb erg veel zin om volgend schooljaar te beginnen! 

 

 

Jody Sijbolts 

We hebben u al in een eerdere nieuwsbrief laten weten dat we komend schooljaar met 8 klassen 

i.p.v. 7 klassen willen gaan werken. Dit kan door de inzet van de NPO-middelen. 

Als we met 8 klassen gaan werken hebben we ook een extra leerkracht nodig. Jody Sijbolts wordt 

komend schooljaar onze extra collega. Jody loopt nu haar LIO-stage bij de onderbouw. Ze heeft zich 

al eens eerder voorgesteld in de nieuwsbrief. 

Mariska Meijer 

Juf Mariska is op dit moment aan het re-integreren bij ons op school en dit gaat heel goed. Ze staat 

nu samen met juf Moniek in groep 4. Ze leert de kinderen en het team steeds meter kennen en ze 

zal steeds vaker bij ons op school aanwezig zijn en ook al les gaan geven aan de kinderen van groep 

4. Doordat Adrie met pensioen is gegaan hebben we voor de dagen dat Adrie werkte ook een 

vacature. Deze vacature is ook uitgezet en daar zijn ook verschillende reacties op gekomen. We 

hebben met verschillende kandidaten gesprekken gevoerd en daar zat Mariska ook tussen, want ze 

zou graag bij ons op school aan het werk willen. De keuze van ons was ook dat we graag Mariska als 

collega bij ons op school zouden willen en we hebben dus uiteindelijk ook voor Mariska gekozen. Ze 

zal dus komend schooljaar voor 3 dagen bij ons op school gaan werken. 

Hieronder stelt Mariska zich aan u voor: 

 



 

Ik ben Mariska Meijer. Ik ben 47 jaar en woon met mijn gezin in Zuidhorn. Samen met mijn man, 

Anton hebben we twee kinderen, Lieke (17 jaar) en Sam (15 jaar). 

De afgelopen 23 jaar heb ik met veel plezier op obs Brunwerd gewerkt in Uithuizen. Op die school 

ben ik afgestudeerd en kon ik na een half jaar te hebben ingevallen in Loppersum (de prinses 

Beatrixschool) een vaste baan krijgen.  

Nu, na 23 jaar, is het tijd om mijn vleugels uit te slaan en een nieuw avontuur aan te gaan. Ik heb 

ontzettend veel zin om te beginnen op De Linde. Met de nieuwe collega’s goed onderwijs neer te 

zetten en mooie nieuwe herinneringen maken. Dit natuurlijk ook samen met de kinderen 😊. 

In het dagelijks leven vind ik het fijn om buiten te zijn. Ik wandel graag, loop hard, maar in de tuin 

werken vind ik ook een fijne bezigheid. Ook mag ik graag lezen (ik gun me er eigenlijk te weinig tijd 

voor) of creatief bezig zijn. Dat kan met stof zijn (naaien), maar ook met stukjes maken (bv met Kerst 

of Pasen). 

Dat creatieve vind ik ook leuk om met de kinderen te doen. Naast het gewone werk wat de kinderen 

doen, vind ik het ook erg belangrijk om andere talenten van kinderen te ontdekken. Bijvoorbeeld 

tekenen, muziek, iets maken met je handen of in expressie. 

Ook vind ik dat lezen onder de aandacht moet blijven. Het aanprijzen van mooie boeken en kinderen 

stimuleren te lezen vind ik erg belangrijk.  

 

Dit ben ik in een notendop. Omdat ik al een poosje aan het re-integreren ben in groep 4, zou het 

kunnen dat jullie mij al eens hebben gezien of gesproken. Zo niet, dan ontmoet ik jullie graag op De 

Linde. 



Juf Jacquelien 

Juf Jacquelien is op dit moment twee keer in de week op school aanwezig. Het gaat steeds beter met 

haar. We breiden om de twee week de uren wat uit en de verwachting is dat ze na de zomervakantie 

weer volledig aanwezig is. 

Stages 

Juf Jody haar LIO-stage is afgelopen en hierdoor is ze vanaf nu de maandagen en de dinsdagen niet 

meer bij ons op school. Juf Diana staat deze dagen weer voor groep 3.   

Juf Demili haar stage is over drie weken ook afgelopen en ook zij zal dan niet meer op de maandag 

en dinsdag lesgeven aan groep ½a. De laatste drie weken zal juf Linda deze dagen les gaan geven aan 

de groep. 

Juf Demili blijft wel de woensdagen tot het einde van het schooljaar bij ons op school. 

Conciërge 

Doordat Reint met pensioen is gegaan hebben we geen conciërge meer. We hebben ook hiervoor 

een vacature uitgezet. Een collega van ons die op het bestuurskantoor van L&E werkt en daar onder 

andere huisvesting in de portefeuille heeft had hier wel interesse in. Folkert Piersma kent de scholen 

van L&E en dus ook IKC De Linde. Folkert heeft al veel dingen voor de school gedaan. We denken dat 

dit een hele goede en mooie match is voor de school.  

Vanaf komend schooljaar zal Folkert de conciërge zijn van IKC De Linde en ongeveer 6 uur per week 

werkzaamheden voor ons kunnen doen. We denken dat we deze uren over drie dagen gaan 

verdelen, maar de exacte invulling is nog niet geheel duidelijk. Daarnaast moet Folkert flexibel 

inzetbaar blijven binnen Lauwers en Eems. Als er bijvoorbeeld een keer lekkage is op een andere 

school zal hij daar wel heen moeten. 

Juf Simone 

Juf Simone heeft ons het bijzondere bericht mogen vertellen dat ze zwanger is. We vinden dit 

natuurlijk heel mooi nieuws en wensen haar een hele goede zwangerschap. We zullen de vacature 

voor een zwangerschapsverlof uitzetten. Als we hier meer over weten, laten we u dit zo snel 

mogelijk weten. 

Schoolplein 

De voetbalkooi op het schoolplein is aan vervanging toe. Op vrijdag 17 juni komen er nieuwe 

doeltjes en wordt er ook gekeken naar de hekken die bij de kooi horen. 

We hopen dat er daarna weer met veel plezier gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe doeltjes. 

 

Aan de achterkant va het plein (bij de wipwap) is de grond niet egaal en er is helemaal geen gras 

meer. De komende periode wordt dit ook aangepakt. De grond wordt egaal gemaakt en komt nieuw 

gras. Er zijn stukken naast het pad waarop je naar school loopt die ''leeg'' zijn. Deze worden 



opgevuld met kunstgras. We hopen dat hiermee de inloop van zand in de school een stuk minder zal 

worden. De exacte datum voor de laatste twee acties weten we nu nog niet.  

Schooltuin 

We mogen de ruimte/grond tussen de twee lokalen aan de achterkant van de school gebruiken als 

schooltuin. We willen daar het komend schooljaar dan ook gebruik van maken. Vanuit Vakland het 

Hogeland is de subsidie aangevraagd en deze is goedgekeurd. Christiaan Wiltschut is aangesteld om 

de vier scholen te gaan begeleiden. Christiaan zal komend schooljaar een keer in de week in groep 6 

theorie en praktijklessen geven en met de klas de schooltuin op gaan zetten. Waar het kan treft hij 

nog een aantal voorbereidingen voor de vakantie en kan hij ook kennismaken met de klas. 

Hieronder stelt Christiaan zichzelf al even aan u voor: 

Ik ben Christiaan Wilschut, 24 jaar. Na het afronden van een studie filosofie aan de universiteit van 

Groningen ben ik nu bezig met het opzetten van een voedseltuin en geef ik natuuronderwijs op 

basisscholen. Vanaf het nieuwe schooljaar in september help ik op De Linde met het geven van 

natuuronderwijs en het aanleggen van een moestuin. In de lessen wil ik graag kennis en 

enthousiasme over de natuur overbrengen, maar ook gewoon lekker met de kinderen naar buiten 

gaan. De lessen gaan worden gegeven op een vast moment in de week met als doel te zorgen dat 

natuuronderwijs net zo normaal wordt als rekenen en taal. De moestuin die we gaan aanleggen wil 

ik graag voor een groot deel laten ontwerpen door de leerlingen zelf, maar leuke ideeën zijn om 

groenten en bloemen te kweken, een fruitbosje aan te leggen, en misschien een kleine kas te 

plaatsen. Verder willen we aandacht geven aan biodiversiteit met bijvoorbeeld een bloemenweide 

en insectenhotel. In de lessen natuureducatie wil ik aandacht geven aan biodiversiteit en 

ecosystemen, maar ook kunnen we leven onder de microscoop onderzoeken, zwammen kweken en 

wortels van planten bestuderen. 

Nog iets over mezelf: Ik ben net vader geworden van een zoontje. Samen met mijn vriendin vormen 

we nu een gezinnetje en hebben we het gezellig in ons appartement in Groningen. Ik hou veel van 

(voor)lezen, tuinieren en windsurfen. 

Ik hoop jullie snel te ontmoeten! 

 
 



Margedagen 

We hadden op de margedag dinsdag 7 juni een aantal onderwerpen op onze agenda (concept 

jaarplanning, formatie en sociaal emotionele methode, enzovoort) maar daarnaast hebben we ook 

de middag gebruikt om de magazijnen op te ruimen en het handvaardigheid lokaal om te bouwen 

tot een klaslokaal. We zijn nog niet helemaal klaar, maar we hebben wel heel veel kunnen doen. 

 

Op donderdag 30 juni is er nog een margedag. We kunnen dan het handvaardigheid lokaal nog 

verder klaar maken als klaslokaal. De jaarplanning zal dan ook weer op de agenda staan, zodat we 

allemaal weten welke activiteiten op welk moment zal gaan plaatsvinden het komend schooljaar. 

 

De kast op de rechter foto hoort officieel nog bovenop de kast op de linker foto. Zijn er ouders die 

ideeën hebben over hoe we deze kast het handigste er weer bovenop kunnen krijgen en/of ons 

hierbij willen helpen? 

De kast op de rechterfoto, zijn eigenlijk drie lossen kasten. Alle hulp is welkom       

Als alles weer bij elkaar staat, ziet het er weer overzichtelijk uit, neemt het minder ruimte in beslag 

en staat alles mooi bij elkaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Linde 

Petra van der Molen 

0637657704 



 

 

 

 

 


