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Beste ouders/verzorgers,
En zo is de laatste periode van ons schooljaar weer aangebroken, genietend van het zonnige weer. De
zon geeft ons energie en een warm en blij gevoel. De witte armen en benen komen weer tevoorschijn en
doen langzaamaan weer een mooi kleurtje op. Het is om deze reden ook goed om weer alert te zijn, uw
kind in te smeren voor het naar school gaan zodat hij/zij beschermd is tegen deze heerlijke
zonnestralen. Achter de schermen zijn we ook alweer druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe
schooljaar. Maar hierover later meer.
Wat staat er de komende tijd allemaal nog op de planning? De avondvierdaagse, de projectweek, kamp,
ons 25-jarig jubileumfeest en ook de musical bij het Musiater van onze groepen 8, is altijd een
hoogtepunt van het schooljaar.
De komende weken zijn ook nog weken waarin vrije dagen vallen; Hemelvaartsdag en de vrijdag na
Hemelvaart. Met het Team gaan we twee dagen op tweedaagse en als laatste vrije dag nog tweede
Pinksterdag. Verspreid over week 22 t/m 25 worden de LOVS Cito toetsen afgenomen. Deze toetsen
nemen wij af om onze onderwijskwaliteit goed te kunnen blijven monitoren en te evalueren zodat we
ons aanbod nog beter af te kunnen stemmen.
Wij wensen u veel zonnestralen en mooie vrije dagen toe!

Avondvierdaagse
Na twee jaar afwezigheid is afgelopen maandag de
Avondvierdaagse in de gemeente Zevenaar weer van start
gegaan. Het is fijn om te merken dat er vanuit onze school
weer massaal wordt deelgenomen. Aanstaande donderdag zal
de intocht plaatsvinden en ontvangen alle kinderen hun
welverdiende medaille. Wij wensen alle gezinnen veel
wandelplezier toe. Vanwege de avondvierdaagse kunt u er op
vrijdag 20 mei voor kiezen uw kind(eren) later te laten
beginnen. De schooldag start gewoon om 08.30 uur. U kunt er
echter ook voor kiezen om uw kind(eren) om 09.30 uur te
laten beginnen.

Studiedagen
Op donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni vinden de laatste twee studiedagen van dit schooljaar plaats. Deze dagen
zullen in het teken staan van expliciete directe instructie, persoonsvorming, missie, visie en teambuilding. De
kinderen zijn deze dagen vrij.
Schoolreis
Voor de meivakantie zijn alle groepen voor de tweede keer dit schooljaar op schoolreis geweest. De kinderen
hadden vanwege corona namelijk nog een schoolreisje tegoed. De groepen 1-2 en 3 bezochten Schateiland, de
groepen 4 en 5 bezochten de Julianatoren en de groepen 6 en 7 brachten een bezoek aan de Efteling. Mede door
de inzet van de nodige hulpouders zijn deze dagen succesvol verlopen. Wij willen graag een woord van dank
uitspreken richting de BOV voor de organisatie van deze succesvol verlopen dagen!
Inloopweek
Na de meivakantie vond wederom een succesvolle inloopweek plaats op onze school. Het is fijn om alle ouders,
opa’s, oma’s, ooms, tantes en andere geïnteresseerden tijdens de inloopweken in ons gebouw te verwelkomen.
Ook volgend schooljaar zal na iedere vakantie een inloopweek worden gepland. De leerlingen laten u graag de
klas zien en vertellen u over de invulling van de dag en wat zij allemaal beleven.
Project ‘Lindenhage is opgewekt’
Op maandag 16 mei is met een spetterende opening door professor Error het project
‘Lindenhage is opgewekt’ van start gegaan. De kinderen leerden tijdens de opening o.a.
het belang van het scheiden van afval en daarnaast was er een geweldige cola-proef!
Zoals wij eerder hebben laten weten is het project ‘Lindenhage is opgewekt’ gekoppeld
aan de plaatsing van zonnepanelen op onze school. Inmiddels is het plaatsen van de
panelen is een vergevorderd stadium en zal het in de loop van volgende week worden
afgerond. Op het leerplein van onze school komt een display te hangen waarop de actuele
opbrengst van de panelen door de kinderen valt af te lezen.
De komende week staan de lessen op onze school in het teken van duurzaamheid en
energie. Op onze school is een heus laboratorium ingericht in het speellokaal waar les
wordt gegeven door twee professoren. We wensen de kinderen veel leerplezier de
komende week.

Oudertevredenheidsonderzoek
Onze school hecht waarde aan de mening en ervaringen van ouders. Wij waarderen het om deze reden dan ook
als u ervaringen met ons deelt. Op 10 mei hebben alle ouders per mail een uitnodiging ontvangen om het
oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. U heeft tot 31 mei de tijd de vragenlijst in te vullen en op deze
manier met ons te delen wat u van ons vindt. Wij hopen op een hoge respons en nodigen u dan ook van harte uit
de vragenlijst in te vullen. Met de opbrengsten stelt onze school nieuwe doelen waar we de komende jaren mee
aan de slag gaan.

Lindenhage 25 jaar
Basisschool Lindenhage bestaat 25 jaar! Op vrijdag 15 juli 2022 maken we er daarom een
feestelijke dag van voor alle kinderen. De dag staat in het teken van muziek, zang en dans.
Naast diverse leuke en uitdagende activiteiten zal er voor alle kinderen iets lekkers zijn en
ontvangt u nog een uitnodiging voor een presentatie op deze dag. We willen nog niet te
veel verklappen maar u hoort snel meer van ons!

KOP-voorstellingen
In de voorgaande nieuwsbrief stonden de data van de Kind Op Podium voorstellingen vermeld. Voor de
volledigheid zijn de data en tijden hieronder nogmaals terug te vinden. De groepen 8 zijn niet terug te vinden in
deze planning omdat zij de musical opvoeren in het Musiater. De voorstellingen vinden plaats op het grote
leerplein in ons gebouw.
Datum

Groepen

Vrijdag 10 juni (13.00 uur)
Vrijdag 17 juni (13.00 uur)

1-2 A, 3A, 5B, 7C
1-2 B, 3B, 6B

Vrijdag 24 juni (13.00 uur)
Woensdag 29 juni (13.00 uur)

2-3, 4A, 6A
1-2 D, 4B, 7B

Vrijdag 1 juli (13.00 uur)

1-2 C, 4C, 5A, 7A

Kamp
Van maandag 23 mei tot en met woensdag 25 mei gaan de groepen 8 weer op kamp. Traditiegetrouw bezoeken
onze groepen 8 groepsaccommodatie ’t Lohr in Voorst. Namens onze school gaan natuurlijk de
groepsleerkrachten mee als begeleiding. Daarnaast gaan Jesper Samson, Oline Engbertsen, en Marleen
Gollenbeek mee. We wensen de groepen 8 veel plezier het komende schoolkamp.

IKC Thema-avond 3
Op dinsdag 10 mei heeft de derde thema-avond in het teken van
IKC-vorming plaatsgevonden. De eerste avond stond in het
teken van WHY, de tweede in het teken van HOW en op 10 mei
stond WHAT centraal. Met ruim 80 personeelsleden van de
basisscholen Lindenhage, Het Kofschip en Kinderopvang
Zonnekinderen zijn we deze avond aan de slag gegaan.
Uiteraard waren de ouders van de OC en MR ook
vertegenwoordigd. Er werden tijdens de avond weer veel
verbindingen gemaakt waarbij opvang en onderwijs steeds
meer hand in hand gaan.

Theaterbezoek bovenbouw
Met het oog op cultuuronderwijs bezoeken onze groepen regelmatig theatervoorstellingen in het Musiater
Zevenaar. Wij zijn blij met deze rijke aanvulling op ons onderwijs. De komende tijd staat voor alle groepen een
bezoek gepland:
De groepen 1-2 bezoeken op 6 juli de theatervoorstelling ‘Een ober
van niks’ van gezelschap Jansen en de Boer. In deze voorstelling
ontmoeten zij een onhandige ober die heel erg zijn best doet om beter
te worden in zijn vak. De groepen 3, 4 en 5 bezoeken op 30 mei de
theatervoorstelling ‘Pff’ van theatergroep Graasland; een beeldend en
absurdistisch verhaal over een oververhit dorpje dat sinds kort aan
zee ligt. De groepen 6, 7 en 8 tussen 7 juni en 10 juni de
theatervoorstelling ‘Emmy for president’ in het Musiater in Zevenaar.
Mocht het nodig zijn dan ontvangt u de komende tijd via Social Schools een bericht om eventueel te rijden naar
het Musiater. Wij wensen alle kinderen veel plezier tijdens de voorstellingen in het Musiater.

