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Beste ouders, verzorgers,
De komende twee weken staan in het teken van de afronding van schooljaar 2021-2022. Opnieuw is een schooljaar
voor onze kinderen, u als ouder(s) en het team voorbij gevlogen. Het blijft mooi om hierbij dagelijks te zien hoe uw
en onze kinderen zich ontwikkelen van kleuter tot en met groep 8. De komende dagen voeren onze groepen 8 de
musical ‘Jungle Beat’ op in het Musiater en nemen zij afscheid van een bijzondere periode in hun leven; de
basisschooltijd. Alle leerlingen van de groepen 8 waaieren nu uit naar het Liemers College, Candea Collega of zelfs
naar scholen in Arnhem en Doetinchem. Wij wensen alle kinderen veel plezier en succes op hun nieuwe scholen en
gaan ze missen op Lindenhage.
Voor de andere kinderen op onze school wacht na 6 weken welverdiende zomervakantie, weer een heel nieuw jaar
met nieuwe ervaringen en leermomenten op onze school. Ook volgend jaar maken we er, samen met u, weer
graag een veilig, leerzaam en succesvol jaar van. Voor nu wacht eerst de zomervakantie. Wij hopen dat u geniet
van elkaar en de tijd die komen gaat en wensen u daarom een heerlijke zomervakantie toe!

Huggy Wuggy en Kissy Missy
Kinderspeelgoed is onderhevig aan trends en rages. Het sparen van plaatjes (pokémon/voetbal etc) is al vele jaren
populair bij kinderen. Een nieuwe rage zijn op dit moment de knuffels ‘Huggy Wuggy’en ‘Kissy Missy’ uit het
horrorspel ‘Poppy Playtime’. Beide knuffels komen daarnaast veel voorbij in filmpjes op TikTok, Instagram en andere
sociale media. Wellicht zijn ze u totaal onbekend maar als school denken wij dat het belangrijk is dat u als ouder(s) op
de hoogte bent van deze rage. Natuurlijk kunt u hierin vervolgens eigen keuze maken. Wij willen u alleen wel vragen
beide knuffels niet aan uw kind mee naar school te geven. Kinderen reageren allemaal op hun eigen manier op de
deze knuffelfiguren en als school willen wij ten alle tijden een veilige omgeving bieden voor uw en onze kinderen.
Afscheid groepen 8
Op dinsdag 19 juli hebben de groepen 8 hun laatste schooldag op Lindenhage. We nodigen alle ouders van deze
groepen uit op dinsdag 19 juli om 13.30 uur op het plein bij de hoofdingang. De kinderen van Lindenhage zullen op
een orginele manier afscheid nemen van deze leerlingen. De afscheidsavond vindt plaats op woensdag 20 juli en de
ouders van de groepen 8 hebben hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. Op woensdag 20 juli, donderdag 21 juli
en vrijdag 22 juli zijn de kinderen van groep 8 vrij.
25 jaar Lindenhage
Onze basisschool bestaat dit schooljaar 25 jaar! Op 1 augustus 1996 opende Lindenhage zijn deuren op de huidige
locatie. We hadden hier als school graag aandacht aan besteed in 2021 maar vanwege de beperkingen rondom
corona hebben we onze planning een aantal maal moeten wijzigen.
Op vrijdag 15 juli maken we er daarom in- en rondom onze school, graag een feestelijke dag van met kinderen,
ouders en team. In eerste instantie stond hier de sportdag gepland maar vanwege de gewijzigde planning is 15 juli als
meest geschikte datum gekozen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is nogmaals de uitnodiging en een flyer met informatie over de Klankenkaravaan
toegevoegd. We maken er samen een feestje van!
Kennismakingsmiddag
Op donderdag 14 juli vindt de kennismakingsmiddag plaats. Alle kinderen op onze school maken deze middag kennis
met hun nieuwe leerkracht en elkaar. Tijdens de middag staan creatieve kennismakingsactiviteiten centraal en krijgen
de oudere kinderen de mogelijkheid om verwachtingen over het jaar naar elkaar uit te spreken. Daarnaast onmoeten
de kinderen ook de nieuwe leerlingen die op onze school beginnen of instromen. Leuk om thuis te vragen hoe uw
kind(eren) deze middag hebben ervaren!

Laatste schooldag
Op vrijdag 22 juli sluiten we het schooljaar met de kinderen af. Traditiegetrouw duurt de laatste schooldag op
Lindenhage tot 11.00 uur. Dat betekent dat de kinderen om 11.00 uur vakantie krijgen.
Afscheid collega’s
We nemen dit schooljaar helaas afscheid van Lisa Surenbroek, Oline Engbertsen en Frank Sessink. Namens team,
kinderen en ouders wensen we hen veel geluk, succes en liefde in de toekomst!

Via deze weg wil ik graag laten weten dat ik een nieuwe uitdaging gevonden heb. Ik heb
het nog steeds ontzettend naar mijn zin op Lindenhage. Alleen de droom om nog meer van
de wereld en het onderwijs te ontdekken, hebben mij doen besluiten te reageren op een
vacature in Paramaribo. Door corona heb ik mijn eindstage van de PABO niet in het
buitenland kunnen lopen. Nu pak ik alsnog mijn kans en emigreer ik voor minimaal 1 jaar
naar de andere kant van de wereld. Wie weet ontmoeten we elkaar weer in de toekomst!

Het is bijna vakantie. Je hoort steeds meer om je heen dat mensen uitzien naar een mooie
zomervakantie. Met het dichterbij komen van de zomervakantie, komt ook mijn afscheid
dichterbij.
Na twee jaar Lindenhage, sla ik een andere weg in. Ik ga (weer) aan de slag als
onderwijsadviseur bij IJsselgroep, onderwijsadvies. Soms lopen dingen anders dan je ze
gepland had. De keuze om weer als onderwijsadviseur aan de slag te gaan is een bewuste
keuze, maar staat los van het werken op basisschool Lindenhage. Met veel plezier heb ik hier
het team mogen aansturen. In een lastige periode, dat wel. Maar ja, van corona hebben we
allemaal veel last gehad toch.
Basisschool Lindenhage staat er goed voor. Gehuisvest in een prachtig gebouw met mooie belevenispleinen er omheen. We hebben een goed Management Team, gemotiveerd en deskundig personeel, betrokken ouders en uiteraard
onze nieuwsgierige en leergierige kinderen. En toekomstgericht zijn we al een onderdeel van een Integraal Kind
Centrum (IKC). Dat ga ik zeker allemaal missen. Maar, ik kijk met een goed gevoel terug op deze periode. Ik dank u
voor het vertrouwen en ik hoop dat mijn opvolg(st)er in net zo’n prettige omgeving kan werken als dat ik het hier
ervaren heb. Voor nu hebben we de zaakjes op orde en ik zal na de vakantie nog verder zorgdragen voor een goede
overdracht naar mijn opvolg(st)er. Ik wens u en uw kinderen het allerbeste en voor binnenkort alvast een heel fijne
zomervakantie!

Beste ouders/ verzorgers,
Via deze weg wil ik u laten weten dat ik volgend jaar niet meer werkzaam zal zijn op
basisschool Lindenhage. Ik heb namelijk een nieuwe baan gevonden op basisschool De
Arabesk in de wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. Hier zal ik fulltime werkzaam zijn in een
groep 3. Met veel plezier kijk ik terug op de tijd die ik op basisschool Lindenhage heb
mogen werken.
Nu is het tijd voor een nieuw avontuur en een nieuwe uitdaging waar ik enorm naar
uitkijk!
Met vriendelijke groeten,
Oline Engbertsen

Afsluitend woorden van De Medezegenschapsraad
Het schooljaar zit er weer bijna op. Gelukkig een jaar waarin er weer meer fysiek mogelijk was en de MR weer vaker
bij elkaar kwam om te vergaderen.
Na 2 jaar corona heeft de MR in de afgelopen periode gewerkt aan haar zichtbaarheid. Zo plaatsen we in het vervolg
na iedere vergadering een bericht op Social School met daarin de hoofdpunten. Daarnaast zijn de notulen na
vaststelling in te zien bij de administratie. Op die manier hopen we een beter beeld te geven van de onderwerpen
waarover we meedenken en waarvoor we ons inzetten. Ook het jaarverslag waaraan nu wordt gewerkt is na de
zomervakantie beschikbaar.
Daarnaast zijn er twee leden die na dit schooljaar aftreden. Veel dank aan Ria Kingma (personeel) en Christel
Rombouts (ouder) voor hun bijdragen en betrokkenheid in de afgelopen jaren.
Met ingang van het nieuwe schooljaar treedt Mark Kruisman als ouder toe en zal Sandra Kruys namens het personeel
zitting nemen in de MR. We heten beiden van harte welkom.
Na de zomer zal de MR haar taken weer oppakken met in het bijzonder de verdere samenwerking aan IKC
Platanenlaan.
We houden u op de hoogte van deze doorontwikkeling en wensen u voor nu een mooie zomer toe.
Namens de MR,
Anky van Alst, voorzitter

Prodecure directeur IKC Platanenlaan
Door het vertrek van Frank Sessink is een vacture voor IKC-directeur op de Platanenlaan ontstaan. Achter de
schermen draait de procedure voor het vinden van een geschikte kandidaat inmiddels op volle toeren. Samen met
vertegenwoordigers van Het Kofschip, Zonnekinderen en het college van bestuur hopen we voor de zomervakantie
de prodecure af te ronden en een nieuwe IKC-directeur te benoemen. Uiteraard informeren wij u zodra er meer
bekend is.

Tevredenheidsonderzoeken 2022
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de afgenomen tevredenheidsonderzoeken bij zowel
kinderen als ouders/verzorgers. U heeft hier kunnen lezen dat het algemene eindoordeel van de kinderen een 8,4 is.
Van ouders is het algemene eindoordeel een 7,7. Inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd. Vanuit deze analyse
worden de komende tijd doelen bepaald die binnen ons meerjarenbeleid zullen worden meegenomen.
De oudersrespons is met 22% wat ons betreft laag te noemen. Ouders beoordelen onze school gemiddeld als
voldoende. Op 12 van de 14 categorieen geven ouders aan meer dan tevreden te zijn met Lindenhage. De
categorieën ervaring tijdens corona en kwaliteitszorg scoren minder. Voor wat betreft de categorie corona, is dat,
gezien de vraagstelling, naar verwachting.
Als sterke punten komen het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten naar voren. Daarnaast wordt
ons leerstofaanbod en het schoolplein als positief ervaren door ouders. Als belangrijk actiepunt komt bij ouders
communicatie met betrekking tot het leerproces van uw kind naar voren. U heeft hierbij aangegeven tijdig
geïnformeerd te willen worden over de ontwikkeling van uw kind.
De leerlingsrespons is met 95% uitstekend te noemen. Leerlingen beoordelen de school gemiddeld als voldoende. Op
9 van de 13 categorieen beoordelen de leerlingen de school als ruim voldoende. Er zijn 4 categorieën die minder
scoren: ervaringen tijdens corona, kwaliteitszorg, actieve en zelfstandige rol van de leerlingen en opbrengsten. Voor
wat betreft de categorie corona, is dit gezien de vraagstelling naar verwachting.
Als sterke punten komen het pedagogisch en didactisch handelen, differentiatie, veiligheidsbeleving en
conflicthantering naar voren. Als actiepunten komen het meedenken binnen eigen leerproces en creatieve
ontwikkeling naar voren.
Iedere twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats. Wij nodigen u echter van harte uit om zorgen,
overdenkingen of klachten altijd direct bij ons uit te spreken. Wij willen graag een school zijn waar kinderen, ouders
en team zich fijn voelen. Alleen door met elkaar in gesprek te blijven gaan kunnen we hier samen voor zorgen.

Corona
Om goed voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en
scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord
gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen.
Naast richting geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk.
De leidraad voor schoolbesturen en scholen kent vier scenario’s. Bij ieder scenario hoort een set aan maatregelen. In
het donkergroene scenario zijn er naast de basismaatregelen geen aanvullende maatregelen nodig. In het uiterste
geval, het rode scenario, is de helft van het aantal leerlingen op school. Het kabinet besluit op basis van de wekelijkse
duiding van het RIVM welk scenario van toepassing is. Scholen dienen bij op- en afschaling binnen een werkweek de
bij het nieuwe scenario passende maatregelen in te voeren. Om snelle wisselingen te voorkomen zijn de nieuwe
maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig.

