
 

 

Nieuwsbrief 
Jaargang 3, nr. 3 

110nummer10 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Lindenhage  

Platanenlaan 3  

6903 DK Zevenaar  

0316 – 523639  

www.lindenhage.nl  

lindenhage@liemersnovum.nl 

 

 

Passend onderwijs 

 
Sinds 2014 is in Nederland de Wet Passend 

Onderwijs van kracht. In een notendop stelt deze 

wetgeving scholen voor de uitdaging om binnen 

samenwerkingsverbanden te zorgen dat alle 

kinderen onderwijs krijgen dat hen past, op hun 

eigen niveau en zo dicht mogelijk bij huis. Hoe 

scholen hier vorm aan geven bepalen zij zelf; op 

deze manier ontstaat in iedere regio een breed 

pallet van scholen en is er voor ouders ‘iets’ te 

kiezen. Maar wat is dat ‘iets’ nu precies in het geval 

van basisschool Lindenhage? 

Op Lindenhage geven we onderwijskwaliteit in basis 

vorm door een veilig leer- en leefklimaat te bieden in 

en rondom onze school. The Leader in Me is hierbij 

de basis van waaruit wij werken. We creëren 

hiermee een rustige, gestructureerde omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. In onze groepen staat een stevige 

ondersteuningsstructuur voor rekenen, taal en lezen waarbij we gedifferentieerd werken. Maar ook de motorische, 

creatieve en muzikale ontwikkeling hebben een plaats binnen het onderwijs in de groepen. De stevige basis binnen 

onze groepen hebben wij aangevuld met het Lindenhage Leer Lab. Binnen deze voorziening bieden wij ondersteuning 

aan onze kinderen buiten de groepen op de leerpleinen. Op verschillende dagen in de week begeleiden wij kinderen 

met specifieke ondersteuningsvragen binnen het Leer Lab. 

Binnen ons onderwijs betrekken we leerlingen door ze keuzemogelijkheden te bieden en naast de ontwikkeling van 

kennis staat ook vaardigheidsontwikkeling centraal om kinderen goed voor te bereiden op de wereld van nu en morgen. 

Goed onderwijs gaat dus over verschillen durven maken. Want verschillende mensen brengen verschillende behoeftes 

met zich mee. Op deze manier biedt onze school passend onderwijs en zoals op het grote leerplein van onze school op 

de muur valt te lezen: 

‘Op Lindenhage krijg je de ruimte het beste uit jezelf en de ander te halen’ 

http://www.lindenhage.nl/
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Leerkrachtentekort 
Op Lindenhage maken we de keuze om te werken met onderwijsassistenen en leerkrachtondersteuners in en buiten 

de groepen. Dit zorgt ervoor dat we kinderen de extra aandacht kunnen geven die zij verdienen om hen verder te 

helpen in hun ontwikkeling. In de huidige arbeidsmarkt worden wij echter geconfronteerd met een groot tekort aan 

leerkrachten. Op landelijk niveau is er alleen al in het basisonderwijs een tekort van ongeveer 9000 leerkrachten. Dit 

stelt ons wekelijks voor de uitdaging de groepsbezetting rond te krijgen; bijvoorbeeld in het geval van ziekte. We zien 

ons hierin dan ook steeds vaker gedwongen de ondersteuning in te zetten binnen de groepen. Alleen op deze manier 

kunnen we ervoor zorgen dat er onderwijskwaliteit en continuiteit voor de kinderen geboden kan blijven worden. Dit 

heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat wij op onze school tot nu toe nog geen groepen naar huis hebben gestuurd 

vanwege het tekort aan leerkrachten. Een belangrijk nadeel hiervan is echter dat de ondersteuning op sommige 

momenten komt te vervallen. U kunt er hierbij van uitgaan dat wij ons best doen dit zoveel mogelijk te voorkomen 

maar helaas worden wij geconfronteerd met een situatie waarbij we dit niet altijd kunnen voorkomen.  

 
Voedselbank 
Onze school organiseert jaarlijks een actie om de voedselbank te ondersteunen. Op deze manier behandelen we 

actuele maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld armoede, binnen ons onderwijs. Ook dit schooljaar staat in iedere 

groep weer een krat klaar waar levensmiddelen in gezet kunnen worden. Het gaat hierbij om lang houdbare 

levensmiddelen. Vanaf 25 november staan de kratten klaar en de voedselbank haalt de gevulde kratten op 8 december 

op. Vervolgens worden alle producten door de voedselbank verdeeld onder de gezinnen in de regio.  

 
Gespreksronde 2 
Voor de herfstvakantie hebben de keer-om gesprekken plaats gevonden. Bij deze gesprekken heeft u samen met uw 
zoon/dochter en de groepsleerkracht de onderwijsbehoeften van uw kind(eren) in kaart gebracht. In week 46 vinden 
voor groep 1 t/m 7 de eerste 10-minutengesprekken plaats. In week 47 vinden de voorlopige adviesgesprekken voor 
de groepen 8 plaats. Alle ouders/verzorgers worden in deze gesprekronde uitgenodigd. Het doel van deze 
gespreksronde is om u te informeren over de voortgang en ontwikkeling van uw kind(eren). In het gesprek wordt 
besproken hoe school en ouders/verzorgers het kind gezamenlijk verder kunnen ondersteunen bij zijn/haar 
ontwikkeling. U kunt zich vanaf maandag 7 november (18.00 uur) inschrijven voor deze gesprekken. U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging via Social Schools. De inschrijving sluit op donderdag 10 november om 12.00 uur.  
 

 
 



  

 

Luizencontrole 

Woensdag 2 november staat weer een luizencontrole gepland. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind geen gel in 
de haren heeft deze dag? Daarnaast is het fijn wanneer lange haren los worden gedragen. Mocht er bij uw 
kind luizen worden geconstateerd dan informeren wij u hier persoonlijk over. Daarnaast wordt de groep via 
Social Schools geïnformeerd.  Informatie over de controle en behandeling van luizen is te vinden op 
www.rivm.nl/hoofdluis.  
 
Leiderschapsdag 1 
Op maandag 21 november vindt de eerste leiderschapsdag van dit schooljaar plaats. Tijdens de 
leiderschapsdagen vertellen onze leerlingen graag over het onderwijs op Lindenhage aan alle 
ouders/verzorgers. Daarnaast is het mogelijk om als ouders/verzorgers workshops in het teken van de 7 
gewoonten te volgen in de klas bij groepsleerkrachten. U ontvangt tijdig een aparte uitnodiging via Social 
Schools en u kunt zich hiervoor inschrijven. Wij begroeten u graag op maandag 21 november. De tweede 
leiderschapsdag vindt plaats in juni 2023. 
 
 
Kind op Podium (KOP) 
De komende tijd starten de voorstellingen van Kind op Podium weer op onze school. U vindt de geplande 
voorstellingen in de schoolkalender maar ook in de kalenders in de nieuwsbrieven. De voorstellingen 
starten om 13.00 uur op het grote leerplein van onze school. De kinderen laten u met plezier hun 
ingestudeerde dans of toneelstuk zien. Als ouders/verzorgers bent u van harte welkom! U ontvangt van de 
groepsleerkracht binnen Social Schools een aparte uitnodiging.  
 
Studiedag 2 
Op maandag 28 november is de tweede studiedag van dit schooljaar gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. 
De ochtend van deze dag wordt door het team besteed aan het aanscherpen van de missie en visie. In het 
middagdeel zal het team het pedagogisch klimaat op Lindenhage verder vormgeven aan de hand van 
Klasse(n)kracht als onderdeel van The Leader in Me.  
 
Fietsverlichtingscontrole. 
Veiligheid in het verkeer is een belangrijk punt dat steeds opnieuw de aandacht 
vraagt. Nu de donkere dagen weer begonnen zijn, is een goede fietsverlichting 
noodzakelijk. Daarom wordt in november weer een grote fietsverlichtingsactie 
georganiseerd i.s.m. de Gemeente Zevenaar, VVN, basis- en voortgezet 
onderwijs en de politie Gelderland-Midden, district Rivierenland.   
  
Vrijdag 11 november 2022 zullen de fietsen van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 gecontroleerd worden. Er wordt 
gekeken naar verlichting, de rem en de fietsbel. Mochten er fietsen worden afgekeurd dan krijgen de leerlingen een 
kaart mee. De fiets kan dan alsnog in orde gemaakt worden en daarna door de leerkracht of conciërge gecontroleerd 
worden. Na goedkeuring kan de kaart alsnog worden ingeleverd. Uit alle goedgekeurde kaarten wordt op het 
gemeentehuis een winnende kaart getrokken. De winnaar krijgt een nieuwe fiets. De prijsuitreiking vindt plaats op de 
school van de winnende leerling.  
Het verzoek aan ouders, verzorgers om de fietsverlichting, remmen en fietsbel te controleren en indien nodig in orde 
te maken. Wij hopen dat iedereen aan deze actie meedoet.  

 

http://www.rivm.nl/hoofdluis


  

 

Informatieavond pleegzorg 
Is het pleegouderschap of buurtgezin zijn iets voor jou? Entrea Lindenhout, Humanitas Home-Start en Buurtgezinnen 
vertellen je er graag meer over. Kom naar onze informatieavond is op donderdag 10 november 2022 van 19:30 - 
21.30 uur in ‘Ons Huis,’ Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar. De koffie staat klaar!  
 
Je hoort meer over de vormen van pleegzorg: deeltijd, crisis en voltijd en over buurtouder zijn. Ook kan je in gesprek 
met een ervaren pleegouder of buurtouder. Je bent van harte welkom! Aanmelden is heel fijn. Dat kan door te mailen 
naar: wietske@buurtgezinnen.nl.  
 
Meer informatie is ook te vinden op:  
www.ikwilpleegouderworden.nl  
www.buurtgezinnen.nl/zevenaar  

https://www.humanitas.nl/afdeling/rijn-ijssel/activiteiten/humanitas-home-start/ 

 



 

 
 


