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Corona.
De situatie rondom corona blijft echter waakzaamheid
van zowel school als ouders, verzorgers vragen:
-

Beste ouders, verzorgers,
De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan in ons
land en er liggen nog 5 schoolweken voor ons
voordat de kerstvakantie begint. Alhoewel het
weer anders laat zien, begeven we ons toch echt
richting de koude periode van het jaar. Het is fijn
dat de nationale besmettingscijfers een dalende
trend laten zien. Tot op heden zijn op Lindenhage
nog geen besmettingen onder het personeel
vastgesteld. Het aantal besmettingen in de
gezinnen is minimaal te noemen. Dat is een
compliment waard voor ons allen! Het is fijn dat we
samen, zowel ouders als school, een veilige leef- en
leerplek weten te creëren voor onze kinderen. Zo
blijkt maar weer eens: ruimte scheidt de lichamen,
niet de geesten! Het vraagt echter ook volharding.
Laten we samen doorgaan op de ingeslagen weg en
hopen dat we elkaar snel weer persoonlijk kunnen
ontmoeten. In deze nieuwsbrief delen we de
belangrijkste informatie voor de komende weken.

-

-

Het bewaren van 1,5 meter afstand tussen
volwassenen blijft op Lindenhage de norm.
Onze school beschikt over een goed
ventilatiesysteem dat de hele dag frisse
buitenlucht aanvoert.
De GGD adviseert dat kinderen van ouders,
verzorgers die wachten op een testuitslag naar
school toe mogen. Om risico op besmetting
binnen het team te minimaliseren, heeft het
onze voorkeur dat kinderen in de thuissituatie
de uitslag afwachten. Wij doen hierbij dus een
beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel.
De facultatieve oudergesprekken vinden
volgende week plaats via Teams. U bent
hierover door de groepsleerkracht
geïnformeerd. In uitzonderingsgevallen is een
persoonlijke afspraak gemaakt.

Halen en brengen.
Op 12 oktober heeft u van ons een bericht ontvangen
over de haal- en brengmomenten op onze school. We
hebben gemerkt dat deze momenten hierdoor soepeler
verlopen; waarvoor onze dank! Als aanvulling op de
eerdere berichtgeving het volgende over het halen en
brengen aan de zijde van de Hagendel:
-

Tijdens het halen en brengen willen wij zoveel
mogelijk eenrichtingsverkeer hanteren waarbij
1,5 meter afstand de norm is. Dit betekent dat u
bij voorkeur inrijdt vanaf de Kofschipzijde van
ons gebouw en het terrein verlaat via de zijde
Hagendel. Wij kunnen u hierin geen verplichting
opleggen maar doen een beroep op uw
verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij willen u vragen:
- tijdens het halen en brengen niet te fietsen op
het fietspad. Dit is wellicht een vreemd verzoek
maar het is dermate druk dat dit anders voor
onveilige situaties zorgt;
- na het brengen van uw kind(eren) het
schoolterrein vlot te verlaten;
- tijdens het ophalen te wachten op het plein van
Zonnekinderen of op het terrein waar voorheen
de dependance van onze school stond. Op deze
manier kunnen we de 1,5 meter regel
handhaven.

De beperkingen rondom corona maken dat het voor u
als ouders, verzorgers voorlopig niet mogelijk is deze
voorstellingen te bezoeken. De voorstellingen worden
gefilmd en via Social Schools met u gedeeld.

Luizencontrole.
U bent van ons gewend dat na iedere vakantie een
luizencontrole wordt uitgevoerd. Vanwege de
beperkende maatregelen rondom corona vinden deze
controles geen doorgang. Het is daarom van belang dat
u thuis uw kind regelmatig controleert op de
aanwezigheid van neten/hoofdluis. Op
https://www.rivm.nl/hoofdluis kunt u actuele informatie
vinden over de controle op en behandeling van
hoofdluis.

Sinterklaas.

Traktaties
Als kinderen jarig zijn mogen ze iets lekkers
trakteren op Lindenhage. Vanuit ons beleid gezonde
voeding proberen we hier zoveel mogelijk gezonde
traktaties te stimuleren. De beperkingen rondom corona
zorgen ervoor dat traktaties in de originele
fabrieksverpakking moeten zijn. We merken dat steeds
meer kinderen ook cadeautjes uitdelen tijdens het
trakteren. Als school willen we hierin graag aangeven

dat dit niet de bedoeling is.
Kind op Podium.
Dit schooljaar was er een kleine KOP-voorstelling (in de
groep) en grote KOP-voorstelling (op het leerplein)
gepland. Vanwege corona vinden alleen de grote KOPvoorstellingen, volgens onderstaand rooster, doorgang:

16 november 2020
23 november 2020
18 januari 2021
8 maart 2021
21 juni 2021

Groep 1/2D, 4B, 5A, 8B
Groep 1/2A, 3B, 6A, 7B
Groep 1/2C, 4A, 5B, 7A
Groep 1/2B, 3C, 6B, 8A
Groep 1/2E, 3A, 6C, 7C

Ondanks alle coronaperikelen heeft de Sint met zijn
Pieten ook dit jaar weer tijd gevonden Lindenhage te
bezoeken. De viering vindt plaats op vrijdag 4 december.
Helaas is er geen centrale ontvangst op ons schoolplein
waarbij u aanwezig kunt zijn. Wel zullen de kinderen
Sinterklaas in het gebouw ontmoeten.
De kinderen van de bovenbouw trekken ook dit jaar
weer lootjes. Meer informatie ontvangt u via Social
Schools en de volgende nieuwsbrief.

Kerstmis.
Traditioneel vieren wij op Lindenhage kerst met een
kerstmaaltijd en een kerstspel. Helaas kunnen beiden dit
schooljaar vanwege de maatregelen niet doorgaan.
Wel organiseren we op vrijdag 18 december tussen
08.30 uur en 10.30 uur een kerstontbijt. Daarna begint
de kerstvakantie.
In de volgende nieuwsbrief informeren wij u graag
verder over de kerstviering op Lindenhage.

Oproep Algemene Ledenvergadering BOV.
Het bestuur van oudervereniging Lindenhage nodigt al
haar leden uit tot het bijwonen van de digitale Algemene
Ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdag 24
november, aanvang 20.00 uur via Teams.
Aanmelden algemene ledenvergadering.
Als gevolg van de corona-maatregelen is het niet
mogelijk een fysieke vergadering te beleggen. De
vergadering vindt daarom plaats via Teams.

Wij verzoeken u, wanneer u aanwezig wilt zijn, om u
vóór 20 november a.s. aan te melden met het
emailadres waarmee u wilt deelnemen. U kunt hiervoor
eventueel het account van uw kind op school gebruiken.
Aanmelden voor de ALV kan via:
bov.lindenhage@liemersnovum.nl
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November - December
Week 47

Week 48

Week 49

Week 50

Week 51

Ma. 16 november
Facultatieve
gesprekken

Ma. 23 november
Kind op Podium

Ma. 30 november

Ma. 07 december
Studiedag;
Kinderen vrij

Ma. 14 december

Di. 17 november
Facultatieve
gesprekken

Di. 24 november
20.00 u: Algemene
ledenvergadering
BOV
Wo. 25 november

Di. 01 december
Surprise inleveren
Groepen 6,7,8

Di. 08 december

Di. 15 december

Wo. 02 december

Wo. 09 december

Wo. 16 december

Do. 19 november
Facultatieve
gesprekken

Do. 26 november

Do. 03 december

Do. 10 december

Do. 17 december

Vr. 20 November
Facultatieve
gesprekken

Vr. 27 november
Nieuwsbrief 7

Vr. 04 december
Sinterklaasviering

Vr. 11 december

Vr. 18 december
Kerstontbijt

Wo. 18 november
Fiets verlichtingscontrole
groepen 6, 7, 8
Facultatieve
gesprekken

