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Klaar voor de start?!
Na 6 warme weken zomervakantie opent onze school aanstaande maandag weer
haar deuren voor uw en onze kinderen. We hopen dat de vakantie voor iedereen
een ontspannen tijd is geweest waarin de batterij voor het nieuwe schooljaar weer
opgeladen is.
Het team kijkt er naar uit iedereen aanstaande maandag weer te mogen begroeten
in en rondom ons gebouw. Het komende schooljaar zal er ongetwijfeld weer veel
worden gelachen maar er zullen zeker ook tranen vloeien. Soms zal het leren in
één keer goed gaan maar nog vaker leren kinderen van vallen en opstaan. Wie
nooit knoeit, leert ook niet wat opruimen is. We maken er, in samenwerking met
alle ouders, graag weer een fijn schooljaar van waarin alle kinderen op hun eigen
tempo verder mogen groeien. Op Lindenhage krijg je de ruimte het beste uit jezelf
en de ander te halen!
Team schooljaar 2022-2023
We zijn blij dat ons team ook dit schooljaar weer bestaat uit enthousiaste, kundige leerkrachten die uw kind(eren)
met plezier en passie verder helpen in hun ontwikkeling. De groepsleerkrachten zijn telefonisch bereikbaar op
werkdagen maar zeker ook via Social Schools of per mail. Op onze website vindt u een overzicht van alle collega’s,
hun werkdagen en taken en verantwoordelijkheden.
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heeft u kunnen lezen dat we afscheid hebben genomen van een
drietal collega’s: Frank Sessink, Lisa Surenbroek en Oline Engbertsen.De procedure voor het benoemen van een
nieuwe IKC-directeur loopt inmiddels en wij zullen u hierover de komende tijd op de hoogte houden. In de tussentijd
zullen Inge Westerdijk en Wim Joosten de directietaken waarnemend verzorgen. Bij eventuele vragen zijn zij goed
goed telefonisch bereikbaar maar ook per mail (directie.lindenhage@liemersnovum.nl).
We verwelkomen dit schooljaar tijdelijk twee nieuwe collega’s op onze basisschool: Ennya Krauts en Eva Reumer. Eva
zal, naast haar LIO, samen met Ria Kingma de leerkracht van groep 1/2A zijn het komende schooljaar. Ennya vervangt
Monique Rieswijk in groep 1-2 D totdat zij weer volledig terugkeert. Zij stellen zich graag aan u voor.

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Eva Reumer, 38 jaar oud en
woonachtig in de Achterhoek (Doetinchem) samen met mijn man Arne en drie
kinderen: Jasmijn, Siem en Morris. In mijn vrije tijd geniet ik vooral van de
natuur en probeer ik af en toe mijn artistieke ‘talent’ naar boven te halen.
Creatief bezig zijn vind ik namelijk fantastisch! Ruim vijftien jaar ben ik
werkzaam geweest in de kinderopvang, waarin ik verschillende functies mocht
uitoefenen. Toch kriebelde er iets en zocht ik naar een nieuwe uitdaging. Vier
jaar geleden gooide ik het roer om en liet een diepe wens in vervulling gaan. Ik
startte met de deeltijd Pabo aan de HAN in Nijmegen en ging daarnaast twee
dagen per week werken als onderwijsondersteuner in het Speciaal Onderwijs.
Verschillende stages heb ik de afgelopen jaren doorlopen zowel in de
onderbouw, middenbouw als bovenbouw. Binnen basisschool Lindenhage ben
ik niet geheel onbekend. Tijdens het eerste- en derde jaar van de Pabo mocht ik
hier met veel plezier stage lopen in de groepen 4, 6 en 8. De afstudeerfase van mijn opleiding is nu aangebroken en
vanaf september start ik met mijn LIO-stage bij de kleuters. Samen met Ria Kingma mag ik dit schooljaar alle kinderen
van groep 1-2A verder op weg helpen in hun ontwikkeling. Ik kijk er naar uit om alle kinderen en ouders te ontmoeten.
Op naar een nieuw schooljaar met daarin mooie en leerzame momenten!
Mijn naam is Ennya Krauts en ik ben 22 jaar. Ik woon in Beek. In mijn vrije tijd spreek ik
graag met vrienden af of lees ik een boek. Ik ben in 2021 afgestudeerd aan Iselinge
Hogeschool in Doetinchem.
Afgelopen jaar heb ik in Doetinchem op een basisschool gewerkt in groep 4,5,6. Nu ben ik
werkzaam voor PON en kijk ik er naar uit om ervaring op te doen. Via de invalpoule kom in
invallen in groep 1 en 2 op dinsdag t/m vrijdag.
Ik kijk er naar uit u en de kinderen te ontmoeten en te leren kennen!

Start schooljaar 2022-2023
Aanstaande maandag openen we onze deuren weer voor alle kinderen. De kinderen van de groepen 1-2 en groepen 3
kunnen vanaf 08.20 uur samen met hun ouder(s), verzorger(s) inlopen. De groepsleerkrachten verwelkomen de
kinderen bij de deur van het lokaal. De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 verzamelen zich bij de
groepsleerkracht op het grote plein. Om 08.30 uur gaan zij onder begeleiding van een tropisch muziekje met de klas
en groepsleerkracht richting hun lokaal. Speciale aandacht voor groep 3-4. De kinderen van groep 3 worden bij de
deur van het lokaal verwelkomd door Rinske Niemeijer. De kinderen van groep 4 verzamelen zich op het plein bij Inge
Westerdijk.
De eerste week van het nieuwe schooljaar is het voor alle ouders weer mogelijk om voor en na schooltijd binnen te
lopen om sfeer te proeven en kennis te maken met de groepsleerkrachten (m.u.v. maandag voor schooltijd zoals
hierboven beschreven). Dat betekent dat u van harte welkom bent van 08.20 uur tot 08.30 uur en van 14.00 uur tot
14.15 uur om een kijkje te nemen in de groep van uw zoon/dochter. Wij kijken er naar uit u de komende week te
begroeten.

Schoolgids/schoolkalender
De vernieuwde schoolgids is inmiddels te vinden op www.lindenhage.nl. Mocht u een papieren versie willen
ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht. In de loop van volgende week ontvangen alle gezinnen
de schoolkalender voor schooljaar 2022-2023.
‘Gouden weken’
We starten ieder schooljaar met de 'gouden weken'. Tijdens deze weken is er
aandacht voor het groepsdynamisch proces dat elke groep ieder jaar opnieuw
doorloopt. Op onze school vinden wij het belangrijk om heel bewust regie te
voeren op dit proces. Iedereen wordt gezien en hoort erbij! In de groepen is er
extra aandacht voor groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling; elkaar
leren kennen, contact en verbinding maken. We bouwen samen in de groepen aan
het kader van waaruit de groep de omgang met elkaar gaat regelen. Centraal
hierbij staat de vraag hoe de kinderen als groep met elkaar willen samenleven. Als
onderdeel van onze pedagogische aanpak The Leader In Me zal het team dit jaar
extra aandacht besteden aan groespvorming en het pedagogisch klimaat op onze
school tijdens de studiedagen.

Bewegingsonderwijs
Alle groepen op Lindenhage gymmen twee keer per week. De groepen 1 en 2 gymmen tweemaal per week in de
speelzaal. Voor de groepen 1 en 2 is geen specifieke kleding nodig tijdens de lessen. Gymschoenen (soepele, lichte
schoenen, liefst met klittenband of elastiek) zijn wenselijk. De groepen 3 en 4 gymmen dinsdag in sporthal
Lentemorgen en één keer per week in de speelzaal. De groepen 5 t/m 8 gymmen op dinsdag in sporthal Lentemorgen
en op donderdag/vrijdag in sporthal Lentemorgen of buiten. Het gebruik van gymschoenen is verplicht voor de
groepen 4 t/m 8. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt makkelijk zittende kleding gedragen (sportbroek/Tshirt). Douchen is niet noodzakelijk.
Leerlinggegevens up tot date
Mochten er wijzigingen zijn in uw persoons- of adresgegevens dus kunt u deze zelf veranderen binnen Social Schools.
Daarnaast vragen wij u deze wijzigingen per mail te versturen naar mirjam.klapwijk@liemersnovum.nl. Op deze
manier houden wij onze schooladministratie actueel.
Keer-om gesprek
Op 26,27,28 en 29 september staan de Keer- om gesprekken gepland. Tijdens deze
gesprekken staan de onderwijsbehoeften van uw kind(eren) centraal. U kunt zich op een
later tijdstip via Social Schools inschrijven en ontvangt hiervoor een uitnodiging van de
groepsleerkracht.
Algemene ouderavonden
Op maandag 19 september (1 t/m 4) en woensdag 21 september (5 t/m 8) staan de algemene ouderavonden
gepland. Deze avonden bestaan uit twee gedeeltes. Het eerste deel is een algemeen gedeelte waarin u informatie
ontvangt over onze school, de onderwijskundige doelen van het komende jaar, de oudervereniging en de
medezeggenschapsraad van onze school. In het groepsspecifieke deel kunt u kennis maken met de groepsleerkracht
in het lokaal. Beide avonden starten om 18.30 uur. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging voor de avonden.

Schoolfotograaf
Op 12, 13 en 14 oktober bezoekt de schoolfotograaf onze school. Naast een individuele foto en een groepsfoto is het
dit jaar ook weer mogelijk een broertje- / zusjefoto te laten maken. De broertje/zusje- foto van de kinderen die op
Lindenhage zitten wordt onder schooltijd gemaakt. De broertje/zusje-foto van de kinderen die niet op Lindenhage
zitten wordt na schooltijd (vanaf 14.15 uur) gemaakt. Vanaf maandag 26 september kunt u zich inschrijven voor de
broertje-/zusjefoto op de lijsten bij de hoofdingang.
Schoenen
De kinderen van onze school doen bij binnenkomst hun schoenen uit. Op deze manier beperken we het binnenlopen
van zand in ons gebouw. Daarnaast dempt het dragen van slippers of sloffen het geluid op onze leerpleinen. In
verband met hygiëne tijdens bijvoorbeeld toiletbezoek willen wij u vragen uw kind(eren) a.s. maandag weer slippers
of sloffen voorzien van naam mee naar school te geven.
Overzicht studiedagen schooljaar 2022-2023
Jaarlijks plannen wij 6 studiedagen waarop bijscholing voor het team centraal staat. Dit jaar staan deze dagen onder
andere in het teken van het pedagogisch klimaat, missie/visie en de ondersteuningsstructuur. In de nieuwsbrieven
van vorig schooljaar stonden de studiedagen vermeld. Daarnaast zijn ze te vinden op www.lindenhage.nl. Voor de
volledigheid is hieronder nogmaals een overzicht te vinden:
Maandag 10 oktober 2022 (doelgericht werken)
Maandag 28 november 2022 (missie&visie/pedagogisch klimaat)
Vrijdag 17 februari 2023 (doelgericht werken / analyse opbrengsten)
Donderdag 6 april 2023 (personeelsdag Liemers Novum)
Vrijdag 26 mei 2023 (bewegend leren / pedagogisch klimaat)
Maandag 26 juni 2023 (analyse opbrengsten / pedagogisch klimaat)
Indeling gebouw/ingangen
In de bijlage treft u een overzicht van de groepenverdeling over het gebouw. Tevens is aangeven welke ingangen de
diverse groepen gebruiken:
Ingang
1. Kleuteringang (zijde Zonnekinderen)
2. Hoofdingang

Groepen
Groep 1-2A, 1-2B, 1-2C
Groep 1-2D, groepen 3, groep 3-4

3. Ingang ringbaandzijde

Groepen 4 en 7

4. Ingang pleinzijde voor

Groepen 8

5. Ingang pleinzijde achter

Groepen 5 en 6

AVG – Privacy
De AVG is een wet die de privacy van ons allen
beschermt. Volgens de wet moeten ouders
toestemming verlenen voor het publiceren van
bijvoorbeeld foto’s en verstrekken van informatie aan
derden. Binnen Social Schools kunt u hiervoor per
kind uw voorkeursinstellingen aangeven. Op het
plaatje hiernaast kunt u zien hoe u deze instellingen
in de app kunt wijzigen. Wij willen u vragen voor al
uw kinderen op korte termijn uw voorkeuren door te
geven.
Voor- en naschoolse opvang
Wij willen u vragen door te geven op welke dagen uw
kind(eren) gebruik maakt/maken van de voor- of
naschoolse opvang. Op deze manier hebben wij een
actueel overzicht en weten we voor elke dag waar uw
kind wordt verwacht. U kunt dit via Social Schools bij
de groepsleerkrachten aangeven.

Klaar voor de start?! Wij kijken er naar uit u, en alle kinderen,
weer te verwelkomen aan de Platanenlaan!

Bijlage 1 – Plattegrond / verdeling ingangen
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