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Fijne Pasen!
Met het ingaan van de zomertijd worden de
dagen langzaam langer en laten we de de winter
stukje bij beetje achter ons. De natuur begint te
ontwaken en we zien buiten het groen langzaam
weer verschijnen! Ook binnen is dit te zien; wie
een rondgang door ons gebouw maakt ziet
overal fleurige kleuren en mooie knutsels van
bloemen, vlinders en insecten.
Het voorjaar is een nieuwe start! Volgende week
vieren we Pasen in Nederland en hebben de
kinderen een lang weekend voor de boeg. Op
onze school is aandacht voor de herkomst van
Pasen en het bijpassende verhaal. De komende
tijd wordt in al onze groepen het Paasverhaal
gedeeld. Op deze manier leren kinderen dat het
laatste avondmaal en de kruisiging en
wederopstanding van Jezus centraal staan
tijdens Pasen. Daarnaast leren ze dat Pasen het
einde is van de vastentijd. Als school kiezen we
er bewust voor hier nog aandacht voor te
hebben. Op deze manier leren kinderen ook de
herkomst en betekenis van onze feestdagen en
wordt Pasen meer dan ‘een extra vrije dag’.
Met deze nieuwsbrief informeren we jullie graag verder over een aantal praktische zaken die centraal staan of
hebben gestaan op onze school. Veel leesplezier!

(Palm)pasen
Op woensdag 13 april vieren we Pasen op onze school. In alle groepen wordt ’s
ochtends een matze met suiker of jam gegeten. Daarnaast staan er een aantal
knutselactiviteiten in het teken van Pasen op het programma. Zoals u van ons bent
gewend, vieren de kleutergoepen Palmpasen. Zij versieren hiervoor de Paasstok en
lopen op vrijdag 8 april vanaf 13.30 uur een Palmpaastocht in de omgeving van
school. U bent allen van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Studiedag

Op donderdag 14 april 2022 staat de vierde studiedag van dit schooljaar gepland. Orgineel was deze dag
bedoeld als personeelsdag van LiemersNovum. Dat betekent dat alle collega’s van verschillende scholen
elkaar zouden ontmoeten. Helaas kan de studiedag in deze vorm dit schooljaar niet doorgaan. Tijdens deze
dag volgt het team een digitale lezing van Pedro de Bruyckere. Pedro verdiept zich als pedagoog en
onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool en de Universiteit van Utrecht al jaren in de leefwereld van
jongeren. Hij is medeauteur van de populaire onderwijsboeken Jongens zijn Slimmer dan Meisjes, Juffen
zijn Toffer dan Meesters en Klaskit, waarin hij onderwijskundig onderzoek dicht bij de praktijk brengt.
Vanaf 17.00 uur neemt het team afscheid van juf Wilma; zij is in december met welverdiend pensioen
gegaan. Op 2 en 3 juni staan de vijfde en zesde studiedag van dit schooljaar gepland.
Traktaties

Leerlingen die jarig zijn (geweest), mogen in de groep iets lekkers trakteren. Als school zien wij hier bij
voorkeur graag een gezonde traktatie. Op dit moment zijn hier geen corona richtlijnen meer op van
toepassing. Dat wil zeggen dat de traktaties niet meer fabrieksvoorverpakt hoeven te zijn. We willen
daarnaast benadrukken dat een traktatie was ons betreft gaat om een kleine, al dan niet gezonde,
versnapering. We zien de laatste tijd in de groepen regelmatig cadeaus of grote traktaties voorbij komen.
We willen u vragen hierin, samen met uw kind(eren), andere keuzes te maken.

Aanvragen verlof

Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor u buiten de
weekenden, vakanties en vrije dagen om, toch extra verlof wilt hebben.
Deze omstandigheden (beschreven in art. 11 van de leerplichtwet) kunnen zijn:
• huwelijk van bloed- of aanverwanten;
• gezinsuitbreiding;
• ernstige ziekte van gezinsleden;
• een huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten;
• beroepsmatig.
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk wanneer u kunt aantonen dat u een beroep heeft waarbij u in de
schoolvakanties geen vakantie kunt opnemen. Dit verlof mag echter nooit in de eerste twee weken van het
nieuwe schooljaar, of aangesloten op een schoolvakantie, plaatsvinden en het moet bovendien de enige
gezinsvakantie in dat schooljaar zijn.
De directeur heeft in beperkte mate de bevoegdheid om dit verlof te geven. Bij uitzondering moet overlegd
worden met de leerplichtambtenaar. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of
de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden. U kunt een aanvraag voor verlof indienen via het verlofformulier. Dit
formulier is via de groepsleerkracht te verkrijgen en wordt ingeleverd bij Mirjam Klapwijk (administratie).

Avondvierdaagse Zevenaar 2022
Na 2 jaar waarin er veel gewandeld is maar er geen avondvierdaagse
was, is het dit jaar wel weer zover. Van maandag 16 tot en met
donderdag 19 mei wordt de avondvierdaagse weer gehouden.
Wij hopen natuurlijk dat er weer volop door leerlingen en ouders
gewandeld gaat worden.
Informatie over het inschrijven volgt binnenkort.

Op tijd komen
Vanaf 08.20 uur is het mogelijk voor kinderen om in te lopen. De schooldag begint om 08.30 uur op
Lindenhage. De start van de dag is een belangrijk onderdeel van de dag voor kinderen. We merken dat het
voor sommige gezinnen een uitdaging is om op tijd op school te zijn. We willen u dan ook nadrukkelijk
verzoeken ervoor te zorgen dat uw kind(eren) om 08.30 uur in de klas zijn.

Project verkeersveiligheid
Bij aanvang en uitgaan van de school krioelt het op straat niet alleen van kinderen maar ook van auto’s en
fietsers. Kinderen hebben vaak geen oog voor het verkeer: na een dag stilzitten hollen ze vaak naar buiten.
Regelmatig ontstaan er bij onze school verkeersonveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan het verkeerd
parkeren van auto’s, geen voorrang verlenen van overstekende kinderen (bij zebrapaden) en/of het
stilstaan van motorvoertuigen op plaatsen waar dit niet is toegestaan.
Het is belangrijk dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen. In samenwerking met de
gemeente willen wij daarom meer bewustwording creëren bij de automobilisten tijdens het brengen en/of
ophalen van de kinderen bij onze school.
Dit houdt in dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente in de aankomende
periode toezicht gaan houden tijdens het brengen en/of ophalen van de kinderen bij meerdere
basisscholen in de gemeente Zevenaar. Ontstaat er een verkeersonveilige situatie, dan zullen de boa’s
hierover het gesprek aan gaan. Mocht er sprake zijn van een herhaling dan kan het zijn dat de boa ook
handhavend optreedt door middel van het geven van een bekeuring. Laten we er met ons allen voor zorgen
dat onze kinderen in een veilige omgeving naar school kunnen.
Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster voor 2022-2023 is vastgesteld en in onderstaand schema terug te vinden. Het is daarnaast te
vinden op onze website onder het kopje ouders/verzorgers. De studiedagen voor schooljaar 2022-2023 worden op
een later tijdstip vastgesteld en z.s.m. met u gecommuniceerd.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie incl Koningsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Periode
22 oktober t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
18 februari t/m 26 februari 2023
vrijdag 7 april 2023
maandag 10 april 2023
22 april t/m 7 mei 2023
18 mei t/m 21 mei 2023
maandag 29 mei 2023
15 juli t/m 27 augustus 2023

Verkeersexamen
De groepen 7 hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Vanwege het
feit dat het praktyisch verkeersexamen vorig schooljaar geen doorgang vond, hebben ook onze groepen 8
deelgenomen aan dit onderdeel. Alle kinderen die deel hebben genomen aan het theoretisch en het praktisch
verkeersexamen op onze school zijn geslaagd. Gefeliciteerd; dat is een groot compliment waard!

Data Kind op Podium
De voorstellingen voor Kind op Podium zijn dit jaar vanwege corona helaas niet doorgegaan. We hebben daarom een
nieuwe planning gemaakt waarbij alle groepen éénmaal een voorstelling geven op het grote leerplein in ons gebouw.
De groepen 8 zijn niet in de planning terug te vinden omdat zij de musical opvoeren in het Musiater. Data en
tijdstippen zijn in onderstaand schema terug te vinden.
Datum
Vrijdag 10 juni (13.00 uur)
Vrijdag 17 juni (13.00 uur)
Vrijdag 24 juni (13.00 uur)
Woensdag 29 juni (13.00 uur)
Vrijdag 1 juli (13.00 uur)

Groepen
1-2 A, 3A, 5B, 7C
1-2 B, 3B, 6B
2-3, 4A, 6A
1-2 D, 4B, 7B
1-2 C, 4C, 5A, 7A
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