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Lezen is dromen met je ogen open! 

 

Op woensdag 5 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek. Het thema 

dit jaar is Gi-Ga Groen! Centraal staat hierbij het ontdekken van de natuur 

via boeken.  

Op Lindenhage staat lezen hoog in het vaandel. Natuurlijk omdat lezen een 

belangrijke vaardigheid is op school maar bovenal omdat lezen leuk is. 

Kinderen vinden het heerlijk om even weg te dromen en te fantaseren over 

een andere werkelijkheid in een boek.  

Als school begint onze taak dan ook hier; we willen kinderen leren hoe fijn 

en leuk lezen is. Natuurlijk hebben we hiervoor een breed aanbod van 

boeken en andere materialen maar het begint met het geven van het goede voorbeeld. Zien lezen, doet 

lezen! In al onze groepen wordt bewust tijd gemaakt om voor te lezen; ook in de bovenbouw! In de 

groepen wordt gepraat over boeken en de kinderen zien ons team ook regelmatig  zelf lezen. In de 

thuissituatie kunt u als ouder hier zeker ook iets aan doen. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in de 

prachtige bibliotheek die onze gemeente rijk is. Een heerlijke plek waar kinderen niet alleen boeken 

kunnen lenen maar ook een vergeten hoekje kunnen zoeken om in weg te dromen met een fijn boek. 

Kinderen vinden het verder ook heerlijk om voorgelezen te worden; zelfs wanneer ze in de bovenbouw 

zitten. Lees bijvoorbeeld eens uw favoriete kinderboek samen met uw zoon of dochter. Van Roald Dahl 

tot Jacques Vriens….lezen is dromen met je ogen open! 

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag verder over de afgelopen en komende tijd. U vindt o.a. 

informatie over de kinderboekenweek, de schoolfotograaf, corona en een verzoek gerelateerd aan roken 

rondom de school. Veel leesplezier.  

Hartelijke groet,  

Team Lindenhage 

 

http://www.lindenhage.nl/
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Kinderboekenweek Gi-ga groen 

Op woensdag 5 oktober openen we de kinderboekenweek op school met toneel, gedichten en een 

openingsdans. Het thema dit jaar is Gi-Ga Groen en de kinderen leren hierbij van alles over de natuur aan 

de hand van boeken. De komende tijd zijn er groepen die een bezoek brengen aan de bibliotheek en lezen 

de oudere kinderen voor op de peutergroepen. De bovenbouwleerlingen van onze school nemen daarnaast 

allemaal deel aan de Gouden Lindenhage Griffel en het Goude Lindenhage Penseel. Op 21 oktober sluiten 

we de kinderboekenweek af op onze school. Een tijd vol leuke, uitdagende en leerzame activiteiten in het 

teken van Gi-Ga Groene kinderboeken! 

 

Ruilbibliotheek  

We hebben in ons gebouw een ruilbibliotheek gemaakt voor de 

groepen 7 en 8. Deze leuke beschilderde kast staat bij de groepen 

7. De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen een kinderboek van 

thuis mee nemen voor in de kast. Het gaat dan om boeken die die 

de kinderen niet meer lezen en weg willen doen. De boeken die 

in de kast komen te staan, krijgen ze dus niet automatisch weer 

terug. Wanneer dit een succes is, dan willen we dit ook gaan 

regelen voor de andere groepen. Zo hopen we zoveel mogelijk 

kinderen aan het lezen te krijgen! 

 

Bruna actie Kinderboekenweek 2022 

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 5 t/m 16 oktober 2022 één of meerdere kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en 

levert de kassabon(nen) vóór 12 november 2022 in op school, bij de administratie.  

• 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 www.bruna.nl/schoolbieb. 

 

 

 

http://www.bruna.nl/schoolbieb


  

 

Studiedag maandag 10 oktober  

Op maandag 10 oktober staat de eerste studiedag van dit schooljaar gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. 

Het team zal deze dag onder begeleiding van een extern deskundige kennis maken met doelgericht werken. 

Op onze school gaan we voor rekenen werken vanuit leerlijnen en doelen om zoveel mogelijk aan te 

kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het team maakt in de ochtend kennis met deze 

manier van werken en gaat samen dieper in op vakspecifieke leerlijnen. In de middag staat een werkmiddag 

gepland waarbij de organisatie in de klassensituatie verder wordt uitgewerkt.  

Aanmelden broertjes/zusjes 

Wanneer uw kind 4 wordt, is hij of zij meer dan welkom bij ons op school! Wij vinden het fijn aanmeldingen 

van broertjes/zusjes tijdig te ontvangen, zodat wij een reëel beeld hebben van het aantal kinderen dat wij 

mogen verwelkomen op Lindenhage. Kom gerust binnen om een aanmeldformulier op te halen! 

Schoolfotograaf 

Op 12,13 en 14 oktober bezoekt de schoolfotograaf onze school. Net 

als vorig schooljaar worden de foto’s gemaakt door het bedrijf Nieuwe 

Schoolfoto. Naast een individuele foto en een groepsfoto is het dit jaar 

ook weer mogelijk een broertje- / zusjefoto te laten maken. De 

broertje/zusje- foto van de kinderen die op Lindenhage zitten wordt 

onder schooltijd gemaakt. De broertje/zusje-foto van de kinderen die 

niet op Lindenhage zitten wordt na schooltijd gemaakt. U kunt zich 

hiervoor inschrijven tot en met 5 oktober op de lijsten bij de 

hoofdingang; dit hoeft alleen wanneer één van uw kinderen niet op 

Lindenhage zit. De definitieve planning wordt op een later tijdstip met 

u gedeeld.  

Oproep BOV 

De BOV van basisschool Lindenhage is op zoek naar ouders/verzorgers die willen helpen bij de 

luizencontroles na iedere vakantie in alle groepen. Daarnaast is de BOV voor volgend schooljaar op zoek 

naar een nieuwe penningmeester. Heeft u interesse in één van deze of beide taken, neem contact op met 

de BOV middels het volgende e-mailadres: mirjam.klapwijk@liemersnovum.nl  

 

Toegang ouderportaal Parnassys 

U bent gewend dat wij u informeren via Social Schools. Met deze app ontvangt u alle informatie en blijft u 

digitaal in contact met o.a. de groepsleerkrachten. Naast Social Schools hebben we vanaf groep 3 ook het 

ouderportaal binnen Parnassys beschikbaar. In het ouderportaal kunt de actuele resultaten van uw kind 

volgen. Een samenvatting van deze gegevens vindt u tweemaal per jaar in het portfolio. Wij vinden het 

echter ook belangrijk u tussentijds goed te informeren over de vorderingen van uw kind. Het ouderportaal 

is hiervoor een prettig en toegankelijk middel. De ouders van de groepen 3 hebben hiervoor de afgelopen 

tijd de inloggegevens ontvangen. Mocht u zelf deze gegevens onverhoopt niet tot uw beschikking hebben 

geef dit dan even aan bij onze administratie: mirjam.klapwijk@liemersnovum.nl  
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Roken 

In en rondom ons gebouw is een rookvrije zone gecreeerd. Dit is aangegeven 

met bordjes en in de betegeling rondom het gebouw. We merken dat er 

tijdens het halen en brengen van de kinderen frequent wordt gerookt op de 

parkeerplaatsen. Hoewel deze plaatsen niet onder de rookvrije zone vallen 

willen wij u toch verzoeken tijdens het halen en brengen van uw kinderen niet 

te roken. Wij vinden het belangrijk hierin als volwassenen het goede 

voorbeeld te geven.   

 

Corona  

Op dit moment zijn de besmettingscijfers dermate laag dat er geen specifieke maatregelen van kracht zijn 

op onze school. We merken echter wel dat corona her en der weer de kop op steekt. Dat betekent dat we 

kinderen blijven wijzen op het nut van handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en goed ventileren. 

Mocht u gebruik willen maken van zelftesten dan zijn er voor iedere leerling 2 beschikbaar en te verkrijgen 

bij de administratie. Het blijft belangrijk het klachtenverloop van uw kind goed in de gaten te houden. Bij 

een eventuele positieve testuitslag in de groep van uw zoon/dochter zullen wij u hierover via Social Schools 

informeren. Onze school heeft ter voorbereiding op een eventuele heropleving van het coronavirus in een 

draaiboek beperkende maatregelen beschreven. Deze maatregelen passen bij het sectorplan corona dat 

door de overheid voor het onderwijs is ontwikkeld.  

Pleegouders gezocht 

Wellicht heeft u de spandoeken rondom onze school gezien 

waarbij wij het tekort aan pleegouders onder de aandacht brengen. 

In Zevenaar zijn nog te veel kinderen die wachten op een plek in 

een pleeggezin en hier geen uitzicht op hebben. Er zijn 

verschillende soorten pleegzorg. De kans is groot dat er een vorm 

van pleegzorg is die bij jou en jouw gezin past! Bij meer dan de 

helft van de pleegzorgvragen betreft het een vraag om deeltijd 

pleegzorg, waarbij een pleegkind meestal eens in de twee weken 

een weekend in het pleeggezin komt. Bij crisis- en voltijd pleegzorg 

zijn kinderen volledig bij het pleeggezin. Het kan dus zijn dat een 

pleegkind er een aantal dagen per maand is of iedere dag. Soms 

voltijd voor een korte periode of soms zelfs tot aan zelfstandigheid. 

Dit is afhankelijk van de vorm van pleegzorg die je als gezin biedt. Samen met elf gemeentes in Centraal 

Gelderland, waaronder Gemeente Zevenaar en pleegzorgorganisaties Entrea Lindenhout, William Schrikker 

Gezinsvormen en Pactum bundelen wij onze krachten. Wij zetten ons met verschillende acties in om op 

deze manier meer pleegouders te vinden. Onlangs ging bijvoorbeeld onze spandoekenactie van start. Heb jij 

er al één (of twee) zien hangen op het schoolplein? Binnenkort hangen ze ook bij een groot aantal 

sportclubs in de regio! Wil jij iets doen? Heb je tips? Of wil je meer weten over het pleegouderschap? Kijk 

op: www.ikwilpleegouderworden.nl. Je vindt ons ook op social media door te zoeken naar ‘Pleegouder 

worden Centraal Gelderland’.    

https://tinyurl.com/msu5k7nu


  

 

Inloopweek 2 

In week 44 (31 oktober tot en met 4 november) staat de tweede inloopweek van dit schooljaar gepland. 

Tussen 08.20 uur en 08.30 uur is het in deze week weer mogelijk in te lopen om een kijkje te nemen in de 

klas van uw zoon/dochter. Dat betekent dat u van harte welkom bent van 08.20 uur tot 08.30 uur en van 

14.00 uur tot 14.15 uur om een kijkje te nemen in de groep van uw zoon/dochter. Wij kijken er naar uit u de 

komende week te begroeten.  

AVG – Privacy  

De AVG is een wet die de privacy van ons allen beschermt. 

Volgens de wet moeten ouders toestemming verlenen voor 

het publiceren van bijvoorbeeld foto’s en verstrekken van 

informatie aan derden. Binnen Social Schools kunt u hiervoor 

per kind uw voorkeursinstellingen aangeven. Op de 

afbeelding hiernaast kunt u zien hoe u deze instellingen in de 

app kunt wijzigen. Wij willen u vragen voor al uw kinderen op 

korte termijn uw voorkeuren door te geven.   
 

 Leerlinggegevens up tot date  

Mochten er wijzigingen zijn in uw persoons- of 

adresgegevens dus kunt u deze zelf veranderen binnen 

Social Schools. Daarnaast vragen wij u deze wijzigingen 

per mail te versturen naar 

mirjam.klapwijk@liemersnovum.nl. Op deze manier 

houden wij onze schooladministratie actueel.   
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Bijlage 1 – Schoolhandbal  
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