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Voor u ligt alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Na een welverdiende week herfstvakantie
hebben we alle kinderen deze week weer op school mogen ontvangen. In deze nieuwsbrief leest u welke
zaken de komende tijd onderwijskundig en praktisch centraal staan op onze school. De volgende
nieuwsbrief kunt u verwachten op woensdag 8 december.
The Leader in Me
De komende weken staan gewoonte 1 en 2 centaal op onze basisschool. Per gewoonte lichten we hieronder toe aan
welke doelen we op school werken en hoe u er thuis mee aan de slag kunt. Op deze manier kunnen school en ouders,
verzorgers vanuit educatief partnerschap samewnerken.
Gewoonte 1: Wees proactief
Je bent de baas over jezelf
- Ik laat zien dat ik in mezelf geloof en ik doe mijn best bij alles wat ik doe.
- Ik volg aanwijzingen op en doe de juiste dingen zonder dat mij dat gevraagd is, ook wanneer
niemand kijkt.
- Ik kies er zelf voor hoe ik doe en ben. Ik geef anderen niet de schuld voor iets wat ik verkeerd
doe.
Wat doen we op school:
Op school zoeken we allerlei kansen om kinderen proactief te laten denken en zijn.
We leren de kinderen initiatief te nemen en keuzes te maken. Bij de kleuters wordt
gebruik gemaakt van een pot met stenen. Als een kind proactief is geweest mag
hij/zij een steentje in de proactief-pot stoppen. Als de pot helemaal gevuld is,
verdient de groep een kleine beloning. Binnen de hele school worden
leiderschapsrollen ingezet, zo heeft iedere leerling zijn eigen taak en draagt daar
verantwoordelijkheid voor.

Wat kunt u thuis doen:
Ook thuis zijn er allerlei mogelijkheden om te oefenen met proactief zijn. Zo kunt u
met uw kind een gesprek voeren over het reageren op gedrag van anderen, wat de
juiste manier is om iets te doen en hoe u als gezin proactief kunt zijn. Daarnaast kunt
u situaties creëren door het kind zelf verantwoordelijkheden te geven over eigen
zaken. De keuzes welke het kind dan in deze maakt, kunnen tot mooie
leermomenten leiden. Voorbeelden zijn: zelf de kleding voor de volgende dag kiezen
en klaarleggen, zelf aankleden, het eigen bed opmaken, zelf opruimen, helpen met
tafel dekken, de eigen gymtas/schooltas pakken.
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen
Zorg dat je een plan hebt
- Ik plan vooruit en bepaal doelen voor mijzelf.
- Ik ben altijd voorbereid.
- Ik denk na over hoe de keuzes die ik nu maak
mijn toekomst zullen beïnvloeden.
- Ik denk na voordat ik iets doe.
Wat doen we op school:
Op school leren we bij deze gewoonte om kinderen na te laten denken over hun persoonlijke (eind)doelen en een
plan te maken om die doelen te bereiken. De doelen kunnen klein zijn: ‘Ik wil bij het volgende dictee 13 van de 15
woorden goed hebben geschreven’, ‘Ik wil in de bouwhoek een kasteel met twee torens bouwen’. Het kan ook een
groot doel zijn: ‘Ik wil automonteur worden’. Bij het maken van een plan gaat
het erom wat het kind gaat doen om het doel te bereiken, bijvoorbeeld de
spellingwoorden oefenen op verschillende manieren.
Ook werken we naast persoonlijke doelen aan gezamenlijke doelen in de klas.
Met elkaar bepalen de kinderen en leerkracht het ‘Mission Statement’ van de
klas: wat voor een klas willen we met elkaar zijn, wat vinden we belangrijk dit
schooljaar. Het ‘Mission Statement’ hangt in iedere klas.
Wat kunt u thuis doen:
Thuis kan er ook gewerkt worden met einddoelen en het maken van plannen
daarbij. Dit kunnen net zoals op school kleine of grote doelen zijn. Denk
bijvoorbeeld aan het verdelen van de taken of het uitvoeren van bepaalde
activiteiten.
Leiderschapsdag 2021
Op donderdag 21 oktober heeft de eerste leiderschapsdag plaatsgevonden. Het Leerlingen LightHouseTeam heeft
deze middag 14 ouders, verzorgers rondgeleid door de school en in alle groepen is uitleg gegeven over onze manier
van werken. Het is erg waardevol om te zien hoe de leerlingen leiderschap tonen tijdens deze middagen. Er is dit
schooljaar op 16 mei een tweede leiderschapsdag gepland. U ontvangt vooraf een uitnodiging zodat u zich op kunt
geven om door de kinderen rondgeleid te worden. Een aanrader!

Vedad Umihanic (groep 6B) is één van de leerlingen uit het Leerlingen LightHouseTeam. In onderstaand stukje praat
hij jullie graag bij over de laatste ontwikkelingen binnen het Leerlingen LightHouseTeam:
Sinds dit schooljaar zijn er nieuwe leden bij het Leerlingen Lighthouse Team gekomen: Vedad (uit 6B), Liene (uit 6B),
Maud (uit 6A) en Wessel (uit 6A). Op woensdag 6 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. We hebben een
modeshow gepresenteerd met verschillende beroepen. We hebben ook het liedje van kinderen voor
kinderen gezongen en gedanst: worden wat je wil. We hebben de Leiderschapsdag voorbereid. We hebben
de taakjes verdeeld met juf Celine en daarna de gewoontes besproken voor de Leiderschapsdag:
Gewoonte 1: Wees proactief
Gewoonte 2: Begin met het einddoel
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst gewoonte 4 denk win win
Gewoonte 4: Denk win-win
Gewoonte 5: eerst begrijpen dan begrepen worden.
Gewoonte 6: Synergie
Gewoonte 7: Hou de zaag scherp

Week van de Techniek 2021
De komende maand wordt de Week van de Techniek georganiseerd. Tijdens
deze week willen we onze kinderen ervaring laten opdoen met techniek en
technische toepassingen. Maatschappelijk is het tekort aan technisch
geschoold personeel namelijk een steeds groter probleem. Door kinderen op
jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek, hopen we dat kinderen
ontdekken hoeveel uitdaging dit vak kan bieden. Alle groepen krijgen hiervoor
uitdagende gastlessen techniek aangeboden. De groepen 8 krijgen op
woensdag 10 november les in ambachtelijk smeden; de groepen 6 en 7 krijgen
op dinsdag 9 november lessen van Mad Science; de groepen 4 en 5 doen op
woensdag 17 november mee met de RobotRace; de groepen 3 krijgen op
donderdag 18 november B-Bot les en in de groepen 1-2 wordt op woensdag 10
november de workshop beeldbrekers aangeboden.
Facultatieve 10-minutengesprekken
Begin dit schooljaar heeft u tijdens de keer-omgesprekken samen met de leerkracht de onderwijsbehoeften van uw
kind(eren) besproken. In week 47 (22 november t/m 26 november) vindt de tweede gespreksronde plaats. Deze 10minutengesprekken zijn facultatief voor de groepen 1 t/m 7. Wanneer de leerkacht met u in gesprek wil ontvangt u
hiervoor een uitnodiging via Social Schools. U kunt echter zelf ook een afspraak maken om de voortgang van uw
kind(eren) met de leerkracht te bespreken. Voor de groepen 8 staan die week de voorlopige adviesgesprekken
gepland. Meer informatie volgt op korte termijn.

Kind Op Podium
Vanaf deze week vinden de voorstellingen van Kind Op Podium (KOP) weer plaats.
Aanstaande vrijdag bijt groep 3A het spits af. Alle groepen hebben dit jaar twee
KOP-voorstellingen. Eén in de kleine setting van de groep en één in een grotere
setting met meerdere groepen. De KOP-voorstellingen vinden allemaal plaats in de
speelzaal of op het leerplein beneden. U ontvangt van de groepsleerkrachten een
uitnodiging via Social Schools.
Studiedag
Op maandag 6 december is de tweede studiedag van dit schooljaar gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Het team
zal het ochtenddeel van deze dag besteden aan de verdere uitwerking van expliciete directe instructie. Aan de hand
van dit instructiemodel worden de lessen op onze school vormgegeven. Meer informatie over het model is te vinden
via www.directeinstructie.nl. Tijdens het middagdeel zal het team de opzet / inzet van het Lindenhage LeerLab verder
uitwerken. Meer informatie over het LeerLab is te vinden op onze website.

Viering Sinterklaas
Op vrijdag 3 december ontvangen we Sinterklaas en zijn Pieten op onze school. Voor de
kinderen van de groepen 1 t/m 5 heeft Sinterklaas wat meegebracht uit Spanje. De kinderen
van de groepen 6, 7 en 8 helpen Sinterklaas een handje door het knutselen van surprises. Meer
informatie ontvangt u de komende tijd via Social Schools.

Naschools activiteitenaanbod IKC Platanenlaan
Eén van de doelen waar we op Lindenhage de komende jaren aan werken is het creëren van een naschools
activiteitenaanbod voor onze kinderen. Bij de naschoolse activiteiten krijgen kinderen de kans om kennis te maken
met diverse talentgroepen. Zo ontdekken kinderen hun talenten en vergroten hierdoor hun zelfvertrouwen. Ze
worden zich bewust dat iedereen een eigen talent heeft en dat elk talent even belangrijk is. Tijdens dit naschools
aanbod is er voor alle kinderen de mogelijkheid om onder begeleiding hun talenten verder te ontwikkelen. Naast veel
persoonlijke aandacht en contact met leeftijdsgenoten willen we een gevarieerd aanbod creëren met onder andere
aandacht voor sport en spel, cultuur, educatie en sociale ontwikkeling. Het naschools aanbod is voor alle kinderen
gratis toegankelijk. Op deze manier willen we bijdragen aan de kansengelijkheid van kinderen. Gratis betekent
overigens niet vrijblijvend. Een blok lessen bestaan uit 5 bijeenkomsten. Wie zich opgeeft is bij alle bijeenkomsten
aanwezig.
Op dinsdag 9 november starten de eerste twee activiteiten uit ons aanbod:
- Actief bewegen met Monkey Moves ( www.monkeymoves.com );
- ‘Tot jezelf komen’ met Kinderyoga ( www.sterrenschat.nl ).
Meer informatie is te vinden in een aparte bijlage die met deze nieuwsbrief is verzonden. De komende tijd breiden
wij de activiteiten uit zodat een gevarieerd en uitdagend naschools activiteitenaanbod ontstaat.
Hoofdluiscontrole
Voor woensdag 3 november staat een hoofdluiscontrole gepland op onze school. Wilt u er op letten dat uw kind deze
dag geen gel in het haar heeft. Ook is het fijn als kinderen met lang haar hun haar los/in een staart dragen. Mocht de
persconferentie van dinsdag 2 november aanleiding geven de hoofdluiscontrole niet door te laten gaan dan
informeren wij u hier tijdig over.

Bijlage 1: MIX korfbaltraining

