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Beste ouders, verzorgers, 
 
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een heerlijke en zonnige meivakantie en beginnen we uitgerust 
aan het laatste stukje van dit schooljaar. Met nog maar 10 weken te gaan, staan er deze weken nog een aantal 
belangrijke maar ook zeker leuke dingen op het programma. We beginnen met een inloopweek meteen na de 
meivakantie. U ben ’s ochtends (08.20 uur-08.30 uur) en ’s middags (14.00 uur-14.15 uur) van harte welkom om 
met uw zoon/dochter een kijkje te nemen in de klaslokalen. 
 
De komende weken worden in groep 3 tot en met 7 de toetsen van 
het leerlingvolgsysteem afgenomen. Dit is één van de instrumenten 
voor ons als school om de kwaliteit van ons geboden onderwijs te 
evalueren om het volgend jaar voor de kinderen nog beter te doen. 
Tijdens de studiedag van 26 mei, op deze dag zijn alle kinderen vrij, 
zullen we onder andere deze uitkomsten teambreed evalueren. 
Daarnaast gaan we op deze dag verder met de invoering van het 
expliciete directe instructiemodel (EDI). 
 
Na een extra lang en uitgerust weekend, Hemelvaartsdag op donderdag 18 mei en de dag na Hemelvaart op  
19 mei, start op maandag 22 mei de avond 4-daagse; een mooie aanleiding om ’s avonds actief op de been te 
zijn samen met uw zoon/dochter en om andere kinderen en ouders/verzorgers te ontmoeten. In deze 
nieuwsbrief leest u hier verder over. Maandag 29 mei is een vrije dag voor alle kinderen vanwege Pinksteren. 
 
We zijn achter de schermen al druk bezig om het formatieplaatje voor volgend schooljaar definitief te maken. 
Het is elk jaar een interessante puzzel. In de volgende nieuwsbrief van 12 juni zullen we u over de definitieve 
formatie informeren. Wel kunnen wij u alvast vertellen dat we volgend jaar met 19 groepen zullen gaan werken.  
 
Twee collega’s van Lindenhage, Celine van den Berg en Marieke Endeman, gaan de komende tijd genieten van 
een welverdiend zwangerschapsverlof. Wij wensen hun een hele mooie tijd toe! Over de personele wijziging die 
hieruit voortvloeit, wordt in deze nieuwsbrief ook geïnformeerd.  
 
 
 
 
 
 

http://www.lindenhage.nl/
mailto:lindenhage@liemersnovum.nl


  

 

Nieuws uit het team 
 
Per 1 juni verwelkomen wij Lisette Torn Broers binnen het team van onze basisschool. Lisette geeft hiermee invulling 
aan het zwangerschapsverlof van Celine van den Berg. Wij verwelkomen met Lisette een kundige en talentvolle 
leerkracht binnen ons team. Zij stelt zich graag aan u voor. 
 

Per 1 juni zal ik werkzaam zijn op Lindenhage om in groep 5 Celine van den Berg te vervangen tijdens haar verlof.  
  
Mijn naam is Lisette Torn Broers, ik ben (bijna) 27 jaar oud en woon samen met mijn vriend Mick sinds ongeveer vijf 
jaar in Drempt. Naast mijn werk ben ik de afgelopen twee jaar vooral bezig geweest met klussen in ons huis en onze 
tuin. Dat is nu bijna klaar, dus dan is het tijd om ervan te gaan genieten. Buiten het klussen geef ik wekelijks dansles 
bij de dansgarde, vind ik het heerlijk om met een boek of film op de bank te kruipen en 
word ik blij van lekker creatief bezig zijn.  
 
Ik kijk er naar uit om er samen met de kinderen, het team van Lindenhage en u als ouder 
voor te gaan zorgen dat uw kind zich in een fijne omgeving kan gaan ontwikkelen en het 
beste uit zichzelf én de ander kan halen. Ik hoop u snel te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Lisette Torn Broers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast is 31 mei de laatste werkdag van Marieke Endeman en zal zij ook van haar zwangerschapsverlof kunnen 
gaan genieten. De vervanging van Marieke, vanaf week 23, is intern binnen ons team opgelost. Hierdoor kent de 
bezetting in een aantal groepen kleine wijzigingen maar blijven de gezichten voor de kinderen vertrouwd. Hieronder 
vindt u een overzicht : 
 

 
Groep 

 

 
Leerkracht(en) 

Groep 1E Babette Gerritsen (ma., di., wo., do., vr.) 

Groep 4B Kim Delleman (ma., di., do., vr.) 
Ennya Krauts (wo.) 

Zoals u wellicht vanuit de media weet, is er op dit moment sprake van een flink tekort aan leerkrachten. We zijn blij 
dat het ons blijft lukken om oplossingen te vinden die ervoor zorgen dat we op Lindenhage onderwijskwaliteit kunnen 
blijven bieden.  
 
 
 



  

 

Luizencontrole 
Woensdag 10 mei staat er weer een luizencontrole gepland. Wilt u ervoor zorgen 
dat uw kind geen gel in de haren heeft deze dag? Daarnaast is het fijn wanneer 
lange haren los worden gedragen. Mocht er bij uw kind luizen worden 
geconstateerd dan informeren wij u hier persoonlijk over. Daarnaast wordt de 
groep via Social Schools geïnformeerd.  Informatie over de controle en 
behandeling van luizen is te vinden op www.rivm.nl/hoofdluis.  
 

Mobiel telefoongebruik op Lindenhage 

Een steeds groter deel van de leerlingen in de bovenbouw heeft zijn of haar mobiele 
telefoon mee naar school. Als school worden wij hierdoor met nieuwe en andere 
uitdagingen geconfronteerd. Op de eerste plaats is het misschien goed met uw kind te 
bespreken om welke reden de mobiele telefoon mee naar school gaat. Wij begrijpen 
namelijk goed dat het prettig is om de mobiele telefoon te gebruiken zodat uw kind 
kan laten weten dat het veilig op school is aangekomen. Vaak zien wij echter ook dat 
kinderen hun mobiele telefoon zonder reden meenemen. Dit is dan wellicht niet eens 
nodig. Uiteraard maakt u deze keuze zelf in overleg met uw kind. 
 
Aan het gebruik van mobiele telefoons zitten op onze school een aantal afspraken verbonden die we graag opnieuw 
met u delen: 

- Kinderen hebben hun mobiele telefoon op eigen risico mee naar school; 
- Mobiele telefoons worden alleen met toestemming van de leerkracht gebruikt tussen 08.30 uur en 14.00 uur; 
- Het gebruik van de mobiele telefoon zonder toestemming is in de klas, op de leerpleinen en op het 

schoolplein is niet toegestaan; 
- Mobiele telefoons worden ingeleverd bij de groepsleerkracht om 08.30 uur 

 
Daarnaast worden we steeds vaker geconfronteerd met kinderen die een smartwatch dragen. We vinden het een 
goede zaak als kinderen een horloge hebben zodat ze leren klokkijken. Gebruik van de andere functies op 
smartwatches is op school niet noodzakelijk en daarom ook niet toegestaan.  
 
We merken dat ouders, verzorgers op regelmatige basis contact met hun kinderen zoeken via mobiele telefoons 
tijdens schooltijd en willen daarom het volgende benadrukken: als ouders, verzorgers communiceert u in eerste lijn 
met de school wanneer uw kind(eren) op school zijn. We verzoeken u dan ook vriendelijk om geen contact via de 
mobiele telefoon van het kind op te nemen tijdens schooluren. Uitzondering op deze regel worden gemaakt om 
bijvoorbeeld medische redenen en hiervan zijn leerkrachten dan op de hoogte.  
 

Aanvragen verlof  
Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor u buiten de weekenden, 
vakanties en vrije dagen om extra verlof wilt hebben. Deze omstandigheden zijn 
beschreven in artikel 11 van de leerplichtwet: 
- Huwelijk van bloed- en aanverwanten; 
- Gezinsuitbreiding; 
- Ernstige zieke van gezinsleden; 
- Een huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten; 
- Beroepsmatig.  

 
Vaak heeft de verlofaanvraag ook betrekking op extra vakantieverlof. Extra vakantieverlof is alleen mogelijk 
wanneer u kunt aantonen dat u een beroep heeft waarbij u in de schoolvakanties geen vakantie kunt opnemen. Dit 
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verlof mag echter nooit in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar plaatsvinden en het moet bovendien de 
enige gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. Daarnaast is het van belang deze verlofaanvraag minimaal 8 weken of 
eerder voordat u op vakantie gaat, in te dienen. De school mag hiervoor eenmaal per jaar maximaal 10 
aaneengesloten dagen verlof verlenen. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties is volgens de wet niet 
toegestaan. Meer informatie over verlof is te vinden op de website van de rijksoverheid. 
 
Bij de beoordeling van een verlofaanvraag hanteren wij als school de regels zoals deze in de leerplichtwet 
beschreven zijn. Het aanvragen van verlof verloopt via een apart formulier dat via Mirjam Klapwijk (administratie)  te 
verkrijgen is. De voorwaarden omtrent het verlof zijn toegevoegd aan de verlofbrieven die ingevuld dienen te 
worden. Wij willen u vragen deze voorwaarden eerst goed door te nemen alvorens u het verlofverzoek indient.  

 

Avondvierdaagse 2023 
Op 22, 23, 24 en 25 mei vindt de jaarlijkse avondvierdaagse weer plaats. Wij hebben gemerkt dat u zich weer 
massaal heeft ingeschreven (320 kinderen!) en zijn blij dat er zoveel kinderen, ouders en verzorgers deelnemen aan 
dit sportieve evenement. Het was dit jaar voor het eerst mogelijk om het deelnamegeld via Social Schools te 
voldoen. Dit systeem is door iedereen als erg prettig ervaren. 

De kinderen van Lindenhage lopen alle vier de avonden als groep de avondvierdaagse. De start van de 
avondvierdaagse is dagelijks op Muldershof. De 10 km vertrekt om 18.00 uur en de 5 km gaat om 18.15 uur van start. 
De route eindigt wederom op Muldershof. Lindenhage heeft normen, waarden en respect voor elkaar en de 
omgeving hoog in het vaandel staan. Wij vragen uw nadrukkelijke aandacht hiervoor. Vanuit de wandelbond is het 
een verplichting dat scholen als één groep bij elkaar blijven. Omdat we er samen een paar gezellige avonden van 
willen maken, vragen we iedereen ervoor te zorgen om als groep bij elkaar te blijven, op de aangegeven paden te 
blijven lopen en een oogje in het zeil te houden. Zo kunnen we alles soepel laten verlopen. De week voorafgaand aan 
de avondvierdaagse ontvangt u via Social Schools uitgebreide informatie. Heeft u zich nog niet ingeschreven en wilt 
u dit alsnog dan kan dit alleen nog via de inschrijving via Wandel Komitee Zevenaar. Deze is op zaterdag 20 mei 
tussen 12.00 en 16.00 uur bij Vida Studios 

 

Techniekdag de Liemers 
In ons dagelijks leven spelen wetenschap en techniek een grote rol. Ook in sectoren waar je misschien niet zo snel 
techniek verwacht, zoals de zorg, het onderwijs of in creatieve beroepen.  Kiezen voor een technische opleiding 
betekent kiezen voor een toekomstbestendige baan met goede arbeidsvoorwaarden! 
 
Op zaterdag 3 juni wordt daarom weer de Techniekdag voor de regio de Liemers georganiseerd.  Doel van de 
Techniekdag is kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten komen met techniek. 
Deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen laten op de Techniekdag door middel van doe-activiteiten zien hoe 
leuk en breed techniek is. Alle aspecten van techniek komen deze dag aan bod: van maken van een houten bootje 
tot het spelen van een escape game en van kunststof lassen tot het programmeren van een robot.  
 
De Techniekdag op zaterdag 3 juni vindt plaats bij 
Stafier Holland aan de Marconistraat 35-37 in 
Zevenaar. Deze dag is geopend van 10.00 tot 16.00 
uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. 
Aanmelden voor bezoekers is niet nodig. Meer 
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informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers  
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