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Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de twaalfde nieuwsbrief van dit schooljaar. De komende weken zal de aandacht in de groepen blijven
uitgaan naar een veilig klimaat en uitdagende lessen. Maar daarnaast staan er ook afsluitende activiteiten op het
programma. Op onze school wordt gewerkt met KlassenKracht; op deze manier creëren we een fijne sfeer en
rust in onze groepen. In de groepen zal er de komende tijd daarom ook aandacht zijn voor wat de kinderen het
afgelopen jaar samen hebben meegemaakt. Op welke manier hebben de kinderen elkaar geholpen en hoe zijn de
kinderen als groep samen gegroeid? Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de afsluitende fase bij
groepsvorming. Daarnaast staan de komende weken de toetsen van het leerlingvolgsysteem weer op het
programma. Met de resultaten bepaalt ons team opnieuw de startsituatie van ieder kind om aan passend
onderwijs toe te komen.
Achter de schermen wordt daarnaast schooljaar 2022-2023 alweer in de steigers gezet. Naast de formatie wordt
er ook gekeken naar de jaardoelen van afgelopen en komend schooljaar. In de schoolgids kunt u jaarlijks vinden
welke doelen de school zich stelt. We zijn daarnaast blij met en trots op de samenwerking die onze school met
ouders heeft. Het is belangrijk om als partners te blijven optrekken bij de opvoeding en ontwikkeling van uw en
onze kinderen. We vinden het hierbij prettig dat u als ouder een actieve houding aanneemt in het bespreken van
zaken. In deze nieuwsbrief blikken we terug en vooruit op de afgelopen en komende periode.

Studiedagen
Op donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni stonden twee
studiedagen gepland voor onze school. Het team is op
deze dagen aan de slag gegaan met expliciete directe
instructie (EDI). Op www.directeinstructie.nl vindt u
meer informatie over dit instructiemodel dat kinderen
helpt om stapsgewijs en actief de leerstof eigen te
maken. Daarnaast stond groepsvorming en
teambuilding tijdens deze twee dagen centraal. Wij
kijken met plezier terug op twee zeer waardevolle
dagen.

Formatie 2022-2023
Op vrijdag 10 juni zijn alle ouders geïnformeerd over de formatie voor het schooljaar 2022-2023. We zijn blij
dat de groepenbezetting voor het nieuwe schooljaar weer compleet is. In het nieuwe schooljaar telt Lindenhage
in totaal 19 groepen. Vanaf januari 2023 ontstaat er een instroomgroep op onze school. Nieuwe leerlingen die in
groep 1 instromen, komen in één groep terecht, waardoor bestaande kleutergroepen qua leerlingenaantal niet
zullen groeien. Zo kunnen we de kinderen de aandacht en begeleiding geven die kinderen verdienen. In het
nieuwe schooljaar verwelkomen we geen nieuwe collega’s op Lindenhage. Wel nemen we helaas afscheid van
twee collega’s: Frank Sessink en Lisa Surenbroek. Zij zullen op een later tijdstip een kort woordje tot alle ouders
richten.

Leiderschapsochtend
Op woensdag 15 juni verzorgen de kinderen van het LLHT (Leerlingen
LightHouseTeam) de tweede leiderschapsochtend van dit schooljaar. De
uitnodigingen hiervoor zijn de afgelopen weken via Social Schools gedeeld.
Tussen 08.45 uur en 10.00 uur vertellen de kinderen over de zeven
gewoontes en het onderwijs op Lindenhage. Ze verzorgen rondleidingen
langs de groepen zodat u een beeld krijgt van het onderwijs op onze school.
Ouders die zich op hebben gegeven zijn vanaf 08.30 uur van harte welkom
op het grote leerplein.

Tevredenheidsonderzoeken
De afgelopen periode zijn de tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij zowel team, ouders als leerlingen. De
komende periode zal in het teken staan van de analyse van de onderzoeken. Wel kunnen we alvast delen dat het
algemene eindoordeel vanuit de kinderen een 8,4 was. Vanuit de ouders was dit een 7,7 en vanuit het team een
8,0. Vanuit de analyse zullen we ontwikkelpunten voor de komende jaren bepalen en deze meenemen binnen de
meerjarenplanning. Zoals u van ons bent gewend houden we u hierover via de nieuwsbrief op de hoogte.
10-minutengesprekken
De kinderen van de groepen 1 tot en met 7 ontvangen op donderdag 30 juni het tweede portfolio van dit
schooljaar. Op 4,5,6,7 en 8 juli staan de 10-minutengesprekken voor de groepen 1 tot en met 6 gepland. Tijdens
de gesprekken wordt de voortgang van uw kind(eren) besproken. U ontvangt hiervoor via Social Schools een
bericht waarmee u zich in kunt inschrijven voor een gesprek.
Op 4,5,6,7 en 8 juli vinden daarnaast ook de voorlopige adviesgesprekken voor de groepen 7 plaats. Naast de
ontwikkeling van de kinderen zal in deze gesprekken ook aandacht zijn voor een eerste advies richting de
overstap naar het voortgezet onderwijs. Ons team geeft deze adviezen op basis van kindkenmerken en de
ontwikkeling van de kinderen. In groep 7 gaat dit nadrukkelijk om een eerste advies; de ontwikkeling het kind
in groep 8 wordt bij de definitieve advisering eind groep 8 uiteraard meegenomen.

Afscheid groepen 8
Onze school neemt dit jaar afscheid van 74 leerlingen in groep 8. Op 23, 24 en 25 mei hebben de kinderen drie
fantastische, maar zeker ook vermoeiende, kampdagen in Voorst gehad.
Op maandag 11 juli en dinsdag 12 juli verzorgen zij een drietal spetterende musicaluitvoeringen in het
Musiater! De spelers-, dans- en muziekgroep zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen onder
begeleiding van (vak)leerkrachten. Zij spelen dit jaar de musical: ‘Jungle Beat’. De komende weken ontvangen
alle (groot)ouders de uitnodigingen.
Op woensdag 20 juli staat daarnaast weer de traditionele afscheidsavond voor de groepen 8 gepland. Tijdens
deze avond nemen ouders en team op een feestelijke wijze afscheid van de kinderen van de groepen 8. We zijn
blij dat we de komende weken nog even kunnen genieten van de aanwezigheid van deze kinderen. Wat zijn jullie
enorm gegroeid op onze school!
Kennismakingsmiddag
Op donderdag 14 juli staat de kennismakingsmiddag gepland. Tussen 12.45 uur en 14.00 uur maken de
kinderen deze middag kennis met hun nieuwe leerkracht en lokaal. Tijdens deze middag staan groepsvormende
activiteiten op het programma.
Bezoek Pelgromhof
In het kader van actief burgerschap zijn 6 leerlingen van groep 1/2 B op 23 mei op bezoek geweest bij de
bewoners van de Pelgromhof. Wij hopen dit in de toekomst vaker en met meer groepen te kunnen doen. Samen
met de bewoners hebben de kinderen bomen in verschillende seizoenen geschilderd. De kunstwerken worden
ingelijst en bij de Pelgromhof en bij Lindenhage opgehangen. De kinderen hebben het vlinderlied gezongen en
gedanst en ook het seizoenenlied viel in de smaak, waarbij iedereen met een instrumentje mee kon spelen.
Zowel bewoners als kinderen hebben genoten van het bezoek. Ter illustratie zijn een aantal foto’s toegevoegd.

Bijlage 1 - Korfbal

Bijlage 2 - Voetbal

