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‘We zijn zo gewend te onderzoeken wat er niet goed gaat,
dat we over het hoofd zien wat wel goed gaat!’
Aanstaande maandag opent Lindenhage haar deuren weer voor onze kinderen. We zijn blij met deze ontwikkeling,
maar realiseren ons dat het ook een bepaalde spanning met zich meebrengt. Er zijn de nodige ‘Wat als…?’ vragen
en we leven in een tijd waarin we niet altijd met zekerheid kunnen zeggen hoe iets zich ontwikkeld. Dat doet iets
met onze kinderen maar zeker ook met ons. Het maakt duidelijk dat we elkaar nodig hebben om samen voor onze
kinderen te zorgen. De afgelopen weken hebben de zeven gewoonten van Covey, bewust en onbewust, ons hier
veelvuldig bij geholpen. We hebben u gisteren geïnformeerd over ons plan van aanpak aan de hand van gewoonte
2 (Begin met het einddoel voor ogen). De komende tijd proberen we hierbij onze kinderen via gewoonte 1 (Wees
proactief) te leren zich te richten op hun cirkel van invloed. Kinderen denken hierbij na over de vraag waar ze wel
en geen invloed op hebben. We leren kinderen daarnaast dat het, juist in deze tijd, belangrijk is om goed voor
elkaar te zorgen en verschillen te waarderen (gewoonte 6). Onderwijs is namelijk veel meer dan kennisoverdracht.
Juist in deze tijd waarin we via de media vooral horen wat er niet goed gaat in de wereld. We vergeten hierbij
haast dat er zoveel dingen wel goed gaan. Ons team heeft er vertrouwen in dat we de heropening van onze school,
samen met u, tot een succes kunnen maken. Hierbij hebben we op dit moment niet alle antwoorden. Maar een
pad ontstaat vooral door het te bewandelen. Laten we dat de komende tijd samen doen, waarbij we de
gewoonten van Covey als leidraad gebruiken.

Carnavalsviering.
Op vrijdag 12 februari staat de carnavalsviering gepland. De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit en hebben de
middag dus vrij. Deze viering vindt helaas geen doorgang in de traditionele vorm. Ons team maakt er echter wel een
feestelijke dag van voor de kinderen. De kinderen mogen verkleed naar school komen, maar u kunt ook kiezen voor
een gekke hoed, gekke haren of een geschminkt gezicht! Tijdens de ochtend zullen de kinderen een feestelijk
programma in de groep hebben.
Hoofdluis.
Na iedere vakantie wordt op onze school preventief gecontroleerd op luizen. Vanwege de lockdown is dit de
afgelopen periode niet mogelijk geweest. Zoals wij eerder hebben gecommuniceerd vinden wij het belangrijk dat u
uw kind daarom regelmatig controleert op de aanwezigheid van luizen/neten. Meer informatie over de controle op
en behandeling van hoofdluizen is te vinden via www.rivm.nl/hoofdluis.

Ouderbijdrage .
Als bijlage bij deze nieuwsbrief nogmaals de brief over de ouderbijdrage / bijdrage schoolreisje. Mocht u al betaald
hebben, hoeft u deze bijlage uiteraard niet te openen. Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn, vriendelijk verzoek
om het bedrag alsnog over te maken.
Informatie BOV.
Met goede hoop op betere tijden zijn wij als activiteitenvereniging het nieuwe jaar 2021 gestart. De eerste (digitale)
vergadering zit er alweer op en gelukkig leveren de huidige omstandigheden ook steeds weer nieuwe ideeën en
inzichten op wat betreft de invulling van onze activiteiten. We hebben al heel veel mogelijk kunnen maken, maar
helaas vanwege Corona ook heel veel niet of in een aangepaste vorm.
De school gaat open en gelijk de eerste week staat er al een activiteit gepland: Carnaval!
Ook hiervoor geldt uiteraard dat we het niet kunnen vieren zoals andere jaren. Wel zorgen we dat de school versierd
is én trakteren we op iets lekkers op de feestelijke vrijdag. De vrolijke kostuums van de kinderen en het feit dat ze
weer op school zijn, is alleen al genoeg reden voor een klein feestje :-)
Lijkt het je als ouder, verzorger leuk om ook een bijdrage te leveren? De BOV kan jouw hulp goed gebruiken! Als lid
zorg je voor onvergetelijke dagen voor onze kinderen. Het “kost” je slechts een paar avonden per jaar gezellig
vergaderen en ondersteuning bieden bij een aantal activiteiten. Geef je nu op, zo maken we nog meer mogelijk!
Mail naar: bov.lindenhage@liemersnovum.nl

Wijziging jaarplanning.
Vanwege de lockdown hebben wij een aantal wijzigingen in onze jaarplanning doorgevoerd. Het betreft hier de
periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie. In onderstaand overzicht hebben zijn deze wijzigingen
weergegeven:

Weeknummer
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10
Week 14
Week 16
Week 17
Week 18

Wijziging
Definitieve adviesgesprekken groepen 8
Voorjaarsvakantie
Definitieve adviesgesprekken groepen 8
Telefonisch oudercontact groep 1 t/m 7
Telefonisch oudercontact groep 1 t/m 7
Vanaf deze week starten wij met de afname van de LOVS toetsen.
Portfolio/rapport 1 mee op donderdag 8 april 2020
Portfolio- /rapportgesprekken
Meivakantie
Meivakantie

De jaarplanning tussen de meivakantie en de zomervakantie blijft vooralsnog ongewijzigd. Deze planning is terug te
vinden in de jaarplanner. Deze heeft u op papier ontvangen en is in te zien bij de documenten via www.lindenhage.nl.

Gedichtenactie kinderburgemeester.

Graag brengen we de nieuwe actie van onze kinderburgemeester Jasmijn Braam onder jullie aandacht.
Zij roept alle kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar op hun gevoelens rondom het thema ‘corona’ in de vorm
van een gedicht onder woorden te brengen.
De oproep is via deze link te zien https://zevenaar.nieuws.nl/nieuws/10405/zevenaarsekinderburgemeester-roept-op-gedicht-te-schrijven-video/
Gedichten kunnen tot einde van deze maand worden verstuurd naar kinderburgemeester@zevenaar.nl.
De 12 beste gedichten worden in maart door een jury geselecteerd.
Als herinnering aan de coronaperiode wordt in ieder dorp en in de stad Zevenaar eind maart een boom
geplant. Bij iedere boom komt een van de 12 gedichten te staan.
We zouden het fijn vinden als jullie de gedichtenwedstrijd bij de kinderen onder de aandacht willen
brengen.
Alvast onze hartelijke dank voor jullie medewerking, mede namens onze kinderburgemeester Jasmijn,
Liesbeth van de Weerdhof en Claudia Delfos
Contactpersonen kinderburgemeester

