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Kinderboekenweek.
De Kinderboekenweek staat weer voor de deur! Vanaf woensdag 6
oktober zal ons IKC in het teken staan van het
Kinderboekenweekthema 2021: ‘Worden wat je wil’.
Maar euh, juffen, meesters, ik ben toch al wat ik wil? Goed om te
horen, maar wat zou je graag willen doén? Welke beroepen lijken jou
interessant? Burgemeester, astronaut … of toch misschien
banketbakker? De juffen en meesters zullen de rode loper betreden en
even in de huid kruipen van een verstrooide professor, stoere
bouwvakker of extravagante kunstschilder… (om daarna weer snel als
juf of meester aan het werk te gaan, want lesgeven vinden zij toch het
allerleukste om te doen!) Binnen dit thema zullen de kinderen zich
verkleden, verbeelden, knutselen, dansen, ontdekken en lezen over
oude en nieuwe ambachten, instrumenten en gereedschappen.
Daarnaast gaan de bovenbouwgroepen ook dit jaar weer gezellig
voorlezen aan de onderbouwgroepen en allerkleinsten van ons IKC.
Samen gaan we onze neuzen in boeken én andermans zaken steken!
Medezeggenschapsraad Lindenhage.
Eerder dit jaar heeft u van ons een bericht ontvangen waarin de MR zich
aan u voorstelde. De MR is u graag van dienst voor zaken die betrekking
hebben op Lindenhage en het beleid dat Lindenhage voert. Heeft u
daarover een vraag of opmerking en wilt u dat via de MR bespreekbaar
maken? Dan kunt u de MR bereiken via:
mr.lindenhage@liemersnovum.nl. De MR is er niet voor om te
bemiddelen bij zaken die betrekking hebben op persoonlijke situaties. Wij
adviseren u om in dat geval contact op te nemen met de leerkracht van
uw kind.
De eerste MR-vergadering dit schooljaar heeft plaatsgevonden op woensdag 29 september. Tijdens deze vergadering
is het jaarverslag van vorig schooljaar vastgesteld. U vindt het jaarverslag als bijlage bij deze nieuwsbrief. Meer
informatie over de MR vindt u op onze website onder het kopje ‘Ouders’.

Inloopweken schooljaar 2021-2022
In de schoolkalender heeft u kunnen lezen dat er een aantal inloopweken zijn gepland dit schooljaar.
Tijdens deze weken is het mogelijk om tussen 08.15 uur en 08.30 uur een en tussen 14.00 uur en 14.15 uur
een kijkje te nemen in de klas van uw zoon/dochter. Daarnaast kunt u op deze momenten (informeel) een
gesprek met de groepsleerkracht voeren. In deze weken staat de koffie op wisselende dagen om 08.45 uur
klaar voor ouders die op schoolniveau iets willen bespreken met de directie of medezeggenschapsraad.
We hebben de planning van deze weken aangepast. Dat wil zeggen dat de inloopweken nu plaatsvinden
iedere week na een vakantie. Het gaat hier om de volgende weken:
-

Week 44 (1 november 2021 tot en met 5 november 2021)
Week 2 (10 januari 2022 tot en met 14 januari 2022)
Week 10 (7 maart 2022 tot en met 11 maart 2022)
Week 19 (9 mei 2022 tot en met 13 mei 2022)

De inloopweken zoals deze zijn gepand in de schoolkalender komen hiermee dus te vervallen. Wij
informeren u in de week voorafgaand aan de inloopweken met aanvullende informatie.

Studiedag 8 oktober 2021.
Op vrijdag 8 oktober vindt de eerste studiedag van dit schooljaar plaats op Lindenhage. De kinderen zijn deze dag vrij.
Tijdens deze dag vinden twee teamscholingen plaats. In de ochtend gaat het team aan de slag met
gespreksvaardigheden in relatie met kinderen, ouders en collega’s. In het middagdeel staat ons nieuwe
instructiemodel (EDI) centraal. EDI staat voor expliciete directe instructie. Meer informatie over de keuzes die onze
school maakt binnen de instructies is te vinden via www.directeinstructie.nl/
Op maandag 4 oktober heeft de eerste studieavond omtrent IKC-vorming plaatsgevonden. In totaal zijn er dit
schoioljaar drie IKC-avonden gepland. U wordt via een aparte nieuwsbrief van dit proces op de hoogte gehouden.

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/schoolbieb

Mad Science promoshow.
Het is bijna zover: een gekke professor van Mad Science komt
binnenkort een spectaculaire science show geven op school!
Na deze leuke en leerzame show op 14 oktober a.s. kunnen de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse
wetenschap- en techniekcursus. Deze cursus wordt op 6 donderdagen
gegeven van 14.00-15.00 uur.
Start: 13 januari 2022. Het thema is: extreme elementen.

Eco, de eekhoorn.
Binnenkort gaan de groepen 1 / 2 en groep 2/3 naar de NME voor de excursie Eco, de
eekhoorn. Deze excursie vindt plaats in De Gimbornhof.
In het bos of park valt veel te ontdekken in de herfst! Zo geeft de natuur ons vele
herfstvruchten en zijn er natuurlijk paddenstoelen te vinden. In het park staan
opdrachtmanden klaar om de kinderen spelenderwijs de herfst te laten beleven. En
misschien laat Eco de eekhoorn zich ook nog even zien....!
De groepen 1/2A en 1/2B gaan op dinsdag 12 oktober op excursie. De groepen 1/2C, 1/2D en 2/3 gaan op woensdag
13 oktober. Er hebben zich al de nodige mensen aangemeld via Social Schools, maar we zijn nog steeds op zoek naar
voldoende vrijwilligers:
- groep 1/2A: nog 1
- groep 1/2B: nog 5
- groep 1/2C: nog 4
- groep 2/3: nog 1

Buurtgezinnen.
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. We kunnen
het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte in het gezin is of een kind extra zorg
nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders, verzorgers en soms dreigt dan de emmer over te lopen. Voor die gezinnen is
in Zevenaar een nieuw initiatief gestart: Buurtgezinnen!

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben aan een stabiel
gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders, verzorgers ontlast. Dit
voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin.
Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun geven? Kijk dan op www.buurtgezinnen.nl. Buurtgezinnen
in Zevenaar kun je ook volgen via Buurtgezinnen in Zevenaar op Facebook en Instagram. Leuk als je volgt!

Bijlage 1 - Gym vereniging Zevenaar

Bijlage 2 - Oproep vrijwiliigers TechnoPlaza

Bijlage 3 - Schoolhandbal

