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Algemene ouderavond
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar heeft u kunnen lezen dat de algemene ouderavond in fysieke
vorm helaas nog geen doorgang kan vinden vanwege de coronamaatregelen. Om u goed te informeren over
de jaardoelen en groepsspecifieke afspraken wordt op maandag 20 september een PowerPoint met u
gedeeld. In deze presentatie vindt u alle informatie over de school, de specifieke klas, de
medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij deze
graag.
Keer-omgesprek
De keer-om gesprekken vinden plaats in week 39 (27 september
– 1 oktober). De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 zijn bij
de gesprekken aanwezig. Leerkrachten kunnen veel van hun
leerlingen en ouders leren. Leerlingen en ouders hebben
belangrijke informatie over de inhoud en de beleving van het
leerproces. Deze informatie helpt om onderwijs op maat te
kunnen geven en om af te kunnen stemmen op de leerlingen in
de groep. De persoonlijkheid, interesse en motivatie van de
leerling telt mee om het leerrendement te vergroten! U
ontvangt op maandag 20 september via Social Schools een
uitnodiging waarmee u een afspraak kunt maken. Ter voorbereiding op het gesprek vult u met uw
zoon/dochter het formulier in. U ontvangt een papieren versie via uw kind maar het formulier wordt ook
digitaal bij deze nieuwsbrief toegevoegd. Het formulier neemt u mee naar het gesprek en aan de hand van
het formulier maken kinderen, ouders en de groepsleerkrachten kennis met elkaar waarbij de
(onderwijs)behoeften van het kind centraal staan.

Pedagogisch klimaat op Lindenhage

Op Lindenhage vinden wij het belangrijk om voor alle kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,
waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De school wil in dit
verband een veilige plaats zijn waar leerlingen op een fijne manier samenleven. De leerkrachten
bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer op
school. Hierbij werken we vanuit de principes van ‘The Leader in Me’ (Stephen Covey) en maken we gebruik
van de 7 gewoontes.
Dit jaar doen we ook mee met een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Van 27 september t/m 1
oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is:
Buitensluiten? Uitgesloten! In de eerste weken van het nieuwe schooljaar besteden wij uitvoerig aandacht
aan het groepsvormingsproces in onze klassen. Na de zomervakantie zijn de kaarten opnieuw geschud en
doorlopen de leerlingen verschillende fases. Om dit proces te begeleiden maken wij gebruik van diverse
groepsvormende activiteiten en werken we aan de ‘Gouden Weken’. De Week Tegen Het Pesten sluit hier
goed bij aan.
Mocht u meer willen weten over hoe wij op Lindenhage omgaan met (pest)gedrag? Dan vindt u op onze
website diverse documenten.

Schoolfotograaf
Op 20, 21 en 22 september bezoekt de schoolfotograaf onze school. We hebben dit jaar
gekozen voor een andere schoolfotograaf; Nieuwe Schoolfoto. Vanwege de

schoolfotograaf is er dinsdag 21 september geen gym. In de bijlage is de
planning voor de schoolfotograaf terug te vinden.

Verkeer rondom onze school
In overleg met de buurt en ouders vragen wij uw
aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de
school. Met name rondom de Bergskamp ontstaan
gevaarlijke situaties tijdens het halen en brengen.
Wanneer u uw kind(eren) met de auto brengt willen
wij u vragen gebruik te maken van de
parkeerplaatsen aan de Platanenlaan. Op deze
manier zorgen we goed voor elkaar en onszelf!

Beleid gezonde voeding op Lindenhage
De afgelopen week hebben we in de klassen gemerkt dat er steeds
vaker voor minder gezonde voeding wordt gekozen. We vinden het
belangrijk dat kinderen gezond eten op school. In ons gebouw zijn
diverse watertappunten geinstalleerd waar kinderen onbeperkt
koel water kunnen tappen. We brengen daarnaast graag nogmaals
ons beleid gezonde voeding uit de schoolgids onder de aandacht.
Voeding heeft een sterke invloed op het functioneren van een
leerling. Het overslaan van een ontbijt of een verkeerd voedingspatroon kan concentratieproblemen
veroorzaken. Dat is niet alleen nadelig voor de individuele schoolprestaties, maar kan tevens bepalend zijn
voor het welzijn van een leerling. Wanneer een leerling zich onrustig gedraagt, kunnen andere kinderen
daar last van hebben. Leerlingen die te weinig eten, krijgen last van een te laag bloedsuikergehalte. Ze
worden hangerig, moe, misselijk en eetlust kan omslaan in afkeer van eten. Dat willen we graag voorkomen
en zien daarom het belang in van goed en gezond eten voordat de leerlingen naar school gaan. De
gezondheid van onze kinderen, leerlingen is belangrijk. Het bevorderen van gezond gedrag is daarom
belangrijk, want jong geleerd is oud gedaan. Daarnaast is overgewicht een landelijk toenemend probleem
onder kinderen en jongeren. Dit kan op jonge leeftijd of later grote medische en sociale gevolgen hebben.
De school is de plaats waar kinderen een groot deel van de week doorbrengen. Daarom is school een heel
geschikte omgeving om iets aan de preventie van overgewicht te doen.
Ouders, verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor het welzijn van hun kind(eren). Zij stellen belang in de
gezondheid van hun kind en kennen zijn / haar specifieke zorgpunten, maar plaatsen het ook in een breder
perspectief naar de klasgenootjes op school. Als alle kinderen gezamenlijk en eenduidig de afspraken
volgen, aangestuurd door hun ouders, verzorgers en ondersteund door het team, is gezond gedrag een
normale zaak en zijn er geen uitzonderingen. Leerkrachten zijn geen controleurs. Het team ondersteunt
gezond gedrag in een actief beleid, gesprekken met ouders, verzorgers, tijdens lessen en aanverwante
thema’s, workshops en projecten.
Afspraken tijdens de ochtendpauze:
• de kinderen eten fruit, rauwkost, een boterham, cracker of gezonde koek (geen snoep);
• de kinderen nemen hun drinken mee in goed afsluitbare bekers. De kinderen drinken bij voorkeur water,
melk, diksap of vruchtensap;
• frisdranken met prik (ook light) en sportdrankjes blijven thuis.
Wist u dat?
• de kinderen tussendoor water mogen drinken;
• sla, tomaat of plakjes komkommer op het broodbeleg gezond zijn en er voor zorgen dat het brood minder
uitdroogt;
• lege pakjes of flesjes voor veel afval zorgen en we daarom de lege drinkpakjes weer meegeven aan de
kinderen;
• variëren van beleg belangrijk is voor de smaakontwikkeling;

• smaken verschillen, maar smaak wordt ook gevormd;
• voldoende drinken een gunstig effect heeft op de concentratie en obstipatie (verstopping) voorkomt; •
een kind uit de onderbouw tussen de middag 1 à 2 sneetjes bruin of volkorenbrood kan gebruiken, een kind
uit de bovenbouw 3 à 4 sneetjes;
•zuiveldrankjes zoals Yogidrink en chocolademelk veel suiker bevatten en daarom sterk worden afgeraden;
• er ook voor verjaardagtraktaties leuke gezonde alternatieven zijn.
Traktaties
Wanneer een kind jarig is (geweest), mag er in de klas worden getrakteerd. Als school zijn wij bij voorkeur
een gezonde traktatie in de vorm van een versnappering. Wij willen u vragen geen cadeautjes te trakteren.
Bij traktaties gaat het op Lindenhage dus om een gezonde versnapering!
Ouderportaal parnassys
Via het ouderportaal van Parnassys kunt u de ontwikkeling van uw kind(eren) op Lindenhage volgen. Heeft
u nog geen account dan kunt u hiervoor mailen naar wilma.willems@liemersnovum.nl.
Hoofdluis
De eerste hoofdluiscontrole van dit schooljaar vindt plaats op woensdag 3 november. Vanaf dat moment
worden de controles op de woensdag na iedere vakantie weer opgepakt. We willen u vragen om uw kind
tot die tijd regelmatig zelf te controleren op hoofdluis. Voor informatie over de controle en behandeling van
hoofdluis verwijzen wij u naar https://www.rivm.nl/hoofdluis
Bruna actie Kinderboekenweek 2021.
Van woensdag 6 t/m zondag 17 oktober is het weer Kinderboekenweek met dit jaar als thema: ‘Worden wat je wil’.
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna weer de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken. Hoe meer ouders,
verzorgers er mee doen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken.
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 6 t/m 17 oktober één of meerdere kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert de
kassabon vóór 11 november 2021 in op school.
• Wij verzamelen deze kassabonnen en leveren ze in bij de Bruna-winkel.
• Wij ontvangen hiervoor een waardebon.
• Voor 20% van het totaalbedrag mag Lindenhage kinderboeken uitzoeken bij de betreffende Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen. Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbie

Planning schoolfotograaf
Op onderstaande planning is te zien wanneer de schoolfoto’s worden gemaakt. De indeling van de
broertjes- /zusjesfotot is gedaan op basis van achternaam. In het schema zijn twee groepen te herkennen:
intern en extern. Bij de groep intern gaat het om gezinnen die al hun kinderen op Lindenhage hebben. Bij
de groep extern gaat het om gezinnen die ook kinderen hebben die niet (meer) op Lindenhage zitten.
Maandag 20 september
Groep:
1/2A
1/2B
2/3
3B
6B
7A
8A
8A afscheidsfoto
Pauze
8B
8B afscheidsfoto
Broer-Zus intern
Achternamen A t/m G
Teamfoto
Broer-zus extern (Let op: voor
broertjes/zusjes die zich
hebben ingeschreven)

Tijdstip:
8.45u - 9.15u
9.15u - 9.45u
9.45u - 10.15u
10.15u-10.45u
10.45u-11.10u
11.10u-11.30u
11.30u - 11.50u
11.50u-12.10u
12.10u-12.40u
12.40u-13.00u
13.00u-13.15u
13.15u-14.00u
14.00u-14.15u
14.15u - 15.00u

Dinsdag 21 september
Groep:
1/2C
1/2D
3A
6A
7B
7C
8C
8C Afscheidsfoto
Pauze
Broer-zus intern
Achternamen H t/m Z

Tijdstip:
8.45u-9.15u
9.15u-9.45u
9.45u-10.15u
10.15u-10.40u
10.40u-11.00u
11.00u-11.20u
11.20u-11.40u
11.40u-12.00u
12.00u-12.30u
12.30u-14.00u

Woensdag 22 september
Groep:
4A
4B
4C
5A
5B

Tijdstip:
8.45u-9.25u
9.25u-10.05u
10.05u-10.45u
10.45u-11.20u
11.20u-12.00u

