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Beste ouders, verzorgers,
De tweede schoolweek na de zomervakantie
ligt inmiddels achter ons. We hebben een fijne
start gemaakt in ons nieuwe gebouw. Het
gebouw voelt zowel voor de kinderen als ons
steeds vertrouwder. We blijven dagelijks
experimenteren, ontdekken en ontwikkelen.
Dit alles met als doel het bieden van goed
onderwijs binnen een veilige omgeving!
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag
over:
Ontwikkelingen corona
Schoolgids/schoolkalender
Keer-om gesprekken
Schoolfotograaf
Algemene ouderavond
Schoolreis
Schoenen
Ontwikkelingen corona

Wij merken dat het aantal kinderen met
verkoudheidsklachten op school toeneemt. De GGD is
hiervan op de hoogte. Op basis van contact met de
GGD is geconcludeerd dat de kans op het coronavirus
(COVID-19) erg klein is.
Wij blijven de beslisboom hanteren als het gaat over
de vraag of uw kind wel of niet op school kan zijn. Bij
vragen of opmerkingen kunt u te allen tijde contact
met ons zoeken. Voor de volledigheid is de herziene
versie beslisboom (03 september) nogmaals in de
bijlage te vinden.

Als uw kind klachten heeft, kunt u uw kind laten
testen bij de GGD. De test is voor kinderen niet prettig.
De GGD is daarom terughoudend met het testen van
kinderen. Uw kind moet thuisblijven tot de uitslag van
de test er is. U kunt een test aanvragen via het
landelijke telefoonnummer 0800-1202.

Schoolgids/schoolkalender
Onze schoolgids en
schoolkalender zijn
dit jaar in een
nieuw jasje
gestoken!
U kunt een papieren
versie van de
schoolkalender
deze week thuis
verwachten. De
schoolgids wordt
verstrekt aan
nieuwe ouders,
verzorgers van onze
school. Een digitaal exemplaar is in te zien via onze
website (www.lindenhage.nl). Onze website zal dit
schooljaar in dezelfde stijl worden vernieuwd!

Keer-om gesprekken
U heeft inmiddels de uitnodiging voor de keer-omgesprekken ontvangen. Daarnaast is afgelopen vrijdag
het formulier dat u met uw kind ter voorbereiding
invult mee naar huis gegaan.
Beide ouders, verzorgers zijn welkom bij het keer-om
gesprek. Voor de duidelijkheid is het goed om
nogmaals te vermelden dat de kinderen aanwezig zijn
bij de gesprekken. We doen hierbij echter wel een
beroep op u:
- Het is van belang de ingeplande tijd te handhaven.
Wees daarom niet te vroeg of te laat voor uw afspraak.
- Wij verzoeken u om in en rondom ons gebouw te allen
tijde 1,5 meter afstand te bewaren.
- Tevens geven wij nogmaals aan dat u bij
verkoudheidsklachten/koorts het gesprek niet fysiek
kunt voeren. Neemt u in dit geval contact op met de

groepsleerkracht om in onderling overleg een oplossing
te zoeken.
-Maak gebruik van de ingang die hoort bij de groep
van uw kind.
Desinfecteer uw handen met het middel dat bij iedere
ingang zal staan.
-Wanneer u moet wachten, neem dan alleen plaats op
de stoelen die daarvoor bestemd zijn.

Schoolfotograaf

Op donderdag 10 september en vrijdag 11 september
bezoekt de schoolfotograaf Lindenhage via het rooster
in de bijlage. Vanwege de beperkende maatregelen
rondom corona is het helaas niet mogelijk
broertjes/zusjes foto’s te maken van kinderen die niet
op Lindenhage zitten.

Algemene ouderavond
In plaats van een fysieke ouderavond waarop u
informatie ontvangt over het leerjaar van uw kind
wordt dit jaar informatie per mail verzonden. Dit kan
een filmpje of presentatie zijn. U ontvangt deze
informatie via Social Schools op vrijdag 25 september.
Wij hadden u graag persoonlijk geïnformeerd en
vinden het jammer dat dit niet tot de mogelijkheden
behoort. Het is fijn dat er gelegenheid is tot nadere
kennismaking tijdens de keer-om-gesprekken.

Schoolreis
Op maandag 21 september en dinsdag 22 september
gaan onze groepen op schoolreis. De groepen 1 / 2 en
3 bezoeken Megapret, de groepen 4 en 5 bezoeken de
Julianatoren en de groepen 6, 7 en 8 bezoeken
Hellendoorn. Voor het vervoer per bus is het van
belang dat de kinderen geen klachten hebben. Wij
hanteren de beslisboom die in de bijlage is terug te
vinden. De BOV zal binnenkort per mail nadere
informatie verstrekken over de schoolreis.

Schoenen
De buitenruimtes rondom ons gebouw vorderen
gestaag. Het plein aan de Ringbaanzijde begint vorm
te krijgen, maar er moet ook nog het nodige gebeuren.
Al deze werkzaamheden brengen veel zand in ons
gebouw. Om deze reden dragen onze kinderen geen
schoenen binnen. We willen u als tip meegeven dat
het dragen van laarzen (bij slecht weer) een goed
alternatief is; laarzen zijn vochtwerend en daarnaast
vlot aan en uit te trekken.
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Beslisboom 0 t/m 6 jaar

Beslisboom 7 t/m 12 jaar

Rooster schoolfotograaf
Donderdag 10 september
Fotograaf 1
Groep:

Tijdstip:

7B

08:30 – 09:05

6B

09:05 – 09:40

6C

09:40 – 10:15

pauze

10:15 – 10:30

7A

10:30 – 11:00

6A

11:00 – 11:30

7C

11:30 – 12:00

pauze

12:00 – 12:30
5A

12:30 – 13.00

5B

13.00 - 13.30

8B

13.30 – 14.00

Fotograaf 2
Groep:

Tijdstip:

4A

08:30 – 09:10

3C

09:10 – 09:50

1/2 A

09:50 – 10:30

pauze

10:30 – 10:40

1/2B

10:40 – 11:20

1/2C

11:20 – 12:00

pauze

12:00 – 12:30

1/2D

12:30 – 13:15

1/2E

13:15 – 14:00

Vrijdag 11 september
Groep:

Tijdstip:

3A

08:30 – 09:05

3B

09:05 – 09:40

4B

09:40 – 10:15

pauze

10:15 – 10:25

8A

10:25 – 10:55

Foto alle leerlingen groepen 8

10:55 – 11:05

Broertjes/zusjes

11.05 - 11.45

pauze

11.45 - 12.15

Broertjes/zusjes

12.15 - 14.00

