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Beste ouder(s), verzorger(s),
Vanaf volgende week is het december. December;
traditioneel een maand vol van feesten, gezelligheid en
familie. Dat is een uitdaging dit jaar. Zowel op school
als thuis zullen de feestdagen vanwege corona wellicht
anders verlopen dan dat we gewend zijn. Anders hoeft
niet minder leuk te zijn. Geluk bestaat immers niet uit
de afwezigheid van problemen, maar de vaardigheid er
mee om te gaan.
Ook dit jaar zal de maand december een maand van
saamhorigheid zijn. Laten we goed voor onszelf en
elkaar blijven zorgen de komende tijd.
In deze nieuwsbrief delen wij informatie over de
viering van Sinterklaas en Kerst. Daarnaast treft u
informatie over het Lindenhage Leer Lab en een kort
stukje over de actie Kinderboekenweek van Bruna.
De volgende nieuwsbrief zal op 11 december
verschijnen. Voor nu wensen wij u een fijn
Sinterklaasfeest.

Bruna actie Kinderboekenweek.
Ook dit schooljaar hebben we weer boeken mogen
uitzoeken n.a.v. de Bruna Kinderboekenweekactie.
Iedereen bedankt voor het inleveren van de bonnetjes.

Gelukkig heeft Sinterklaas ook in dit
bijzondere jaar tijd vrij weten te maken om
een bezoek aan Lindenhage te brengen! Wij
zijn blij en vereerd met zijn bezoek.
Vanwege corona zal er dit jaar geen centrale
ontvangst plaatsvinden. De kinderen mogen
’s ochtends dus rechtstreeks naar binnen en zullen daar
door de leerkracht worden
ontvangen. De kinderen van de
groepen 1 t/m 5 bezoeken
Sinterklaas in de speelzaal. De
kinderen van de groepen 6 t/m
8 vieren Sinterklaas met
surprises in hun eigen klas.
Kerst 2020.
Zoals veel activiteiten tot nu toe dit
schooljaar, moeten we ook onze
kerstactiviteiten aanpassen.
De kerstmaaltijd op de
woensdagavond en het kerstspel
dat het team jaarlijks voor ouders,
verzorgers en kinderen speelt (en
zingt) gaan niet door.
Wat gaan we wel doen:
weer inzamelen voor het goede doel. Dit jaar is
gekozen voor de Voedselbank. Deze keer niet in de vorm
van geld, maar in de vorm van producten.
In elke groep komt een bak te staan, waarin de spullen
verzameld worden. In week 50 krijgen jullie via Social
Schools een lijst toegestuurd met artikelen die zij
kunnen gebruiken. Dus even afwachten met meegeven
tot duidelijk is wat er gevraagd wordt.
kerstkaarten maken voor de Zonnebloem door
de groepen 6, 7 en 8. Deze kaarten worden nu niet door
medewerkers van de Zonnebloem opgehaald onder
schooltijd, maar later in de middag

Lindenhage Leerlab.
de kinderen uit de groepen 1 / 2 maken per
groep een extra grote kerstkaart voor vrijwilligers die
ons op de een of andere manier helpen

-

op dinsdag 15 en donderdag 17 december heeft
het team de foute kersttruien-, sokken-,
mutsen dagen. Het zou leuk zijn als de
kinderen hieraan meedoen (als ze het zelf
leuk vinden uiteraard)

onze ‘buren’ van De Hagendel worden normaal
gesproken uitgenodigd op de woensdagavond tijdens de
kerstmaaltijd. Dat kan nu niet en daarom gaan we de
bewoners een kleinigheidje geven. Groep 5B gaat voor
hen in ieder geval kerstkaarten maken
op vrijdagochtend 18 december om 08.30 uur
worden de kinderen op school verwacht (voor wie het
wil in feestkleding) voor een kerstontbijt. De kinderen
nemen zelf hun ontbijt mee. De BOV zorgt voor drinken.

Om 10.30 uur begint dan voor iedereen de
kerstvakantie.
Hopelijk kunnen we in december 2021 weer de
kerstmaaltijd op de woensdagavond organiseren en kan
het team weer voor iedereen het kerstspel spelen.

Op Lindenhage vinden we het
belangrijk om passend
onderwijs te bieden, zodat
alle leerlingen voldoende
uitgedaagd worden en hun
talenten kunnen gebruiken
en ontwikkelen. Daarom
bieden wij naast het reguliere
aanbod in de groep, een
Leerlab aan voor leerlingen
die meer uitdaging nodig
hebben en kinderen die meer
behoefte hebben aan het
werken op hun eigen niveau met bijvoorbeeld gebruik
van concreet materiaal.
Juf Astrid en juf Anoek begeleiden op woensdag (om en
om) de groepen 3 t/m 7 op het Lindenhage Leerlab.
Vrijdag (om de week) begeleidt juf Nikki de leerlingen.
Bij de groepen 1/2 neemt Juf Ria de begeleiding op zich.
We werken op het Leerlab in blokken met daarin
verschillende thema's, bijvoorbeeld een eigen project,
koken, techniek, etc.

De speerpunten van het Leerlab zijn: sociaal-emotionele
ontwikkeling, samenwerken en het werken aan
executieve functies (denk bijvoorbeeld aan: plannen,
informatie verwerken, van jezelf leren en strategieën
ontwikkelen om te leren).
Eind september zijn wij gestart met de eerste
bijeenkomsten van het Leerlab. Na een half jaar worden
de ontwikkelingen van de leerlingen bekeken en wordt
er samen met de groepsleerkrachten en de intern
begeleiders van onze school besloten of dezelfde
leerlingen aan het Leerlab blijven deelnemen. Hierbij
kijken wij bijvoorbeeld ook naar de werkhouding van de
leerlingen, zowel in de groep als in het Leerlab.
Mochten er nog vragen zijn, horen wij deze graag. Het
handigste is het om altijd eerst contact op te nemen met
de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren).
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December 2020
Week 49

Week 50

Week 51

Week 52

Week 53

Ma. 30 november

Ma. 07 december

Ma. 14 december

Ma. 21 december

Ma. 28 december

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Di. 15 december

Di. 22 december

Di. 29 december

Foute truien-,
sokken-, mutsen
dag

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Wo. 16 december

Wo. 23 december

Wo. 30 december

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Do. 17 december

Do. 24 december

Do. 31 december

Foute truien-,
sokken-, mutsen
dag

Kerstvakantie

Kerstvakantie
Oudejaarsdag

Vr. 18 december

Vr. 25 december

Vr. 01 januari

Kerstontbijt

Kerstvakantie
Eerste Kerstdag

Kerstvakantie
Nieuwjaarsdag

Studiedag;
Kinderen vrij
Di. 01 december

Di. 08 december

Surprise
inleveren
Groepen 6,7,8
Wo. 02 december

Do. 03 december

Vr. 04 december

Sinterklaasviering

Wo. 09 december

Do. 10 december

Vr. 11 december
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