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(Toe)wensen 

 

De komende week sluiten we het kalenderjaar 2022 op school 

samen af.  Met deze nieuwsbrief informeren we u graag over de 

viering van het kerstfeest op Lindenhage. Als school maken we er 

samen graag een leerzame maar ook gezellige week van. Daarna 

wacht de kerstvakantie en het nieuwe kalenderjaar op ons.  

 

Stiekem vragen we ons hierbij misschien toch af wat het jaar 2023 

ons zal brengen? Misschien hebben we voor het nieuwe jaar wel 

bijzondere wensen. Volgens het woordenboek gaat het hierbij over 

verlangens of datgene wat iemand graag wil. Wellicht hebben we 

allemaal onze eigen wensen maar als school stellen we ons echter 

vooral de vraag wat we onze ouders/verzorgers en kinderen 

TOEwensen. Bij toewensen gaat het namelijk vooral over wat je 

voor de ander wenst. In eerste instantie wensen we al onze 

gezinnen een heerlijke kerstvakantie toe waarin jullie samen 

genieten van de feestdagen. We spreken hierbij de wens uit om 

ook in het nieuwe kalenderjaar in het belang van de kinderen 

optimaal te blijven samenwerken.   

 

Geniet van elkaar de komende tijd, lach, leef, bewonder, 

verwonder, complimenteer, troost en proost! Alleen ga je sneller, 

samen kom je verder! 

 

 

http://www.lindenhage.nl/
mailto:lindenhage@liemersnovum.nl


  

 

Welkom! 

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich welkom voelen bij ons op school. Wij zien graag dat u 

betrokken wordt bij het ontwikkelproces van uw zoon/dochter en dat zij hierover kunnen vertellen of iets 

kunnen laten zien in de klas. Doordat wij inloopweken organiseren en dit zullen blijven doen, is mogelijk het 

beeld ontstaan dat u buiten deze momenten om niet welkom bent. U bent echter ook buiten de geplande 

inloopweken om, van harte welkom indien dat nodig is.  

Wij willen u wel vragen om uw bezoek aan onze school functioneel en doelgericht te houden. U kunt hierbij 

denken aan korte momenten om bijvoorbeeld de leerwand in de groep te bekijken waarbij uw kind uitleg 

geeft, het bekijken van een specifiek werkje dat door uw kind is gemaakt, etc. Wanneer uw kind vervolgens 

aan het werk gaat, verzoeken wij u dan ook om kort afscheid te nemen en weer te gaan. Absenties kunt u 

zoals u gewend bent, melden via socialschools. Mocht u buiten de reguliere spreekrondes om, behoefte 

hebben om de leerkracht van uw/zoon dochter te spreken, dan kunt u hier uiteraard  voor een ander 

moment een afspraak voor maken; de inloop is hier niet voor geschikt voor omdat de leerkracht dan voor 

de leerlingen beschikbaar wil zijn. 

Naast dat we u welkom willen heten, zouden wij de toegenomen zelfstandigheid van de kinderen graag in 

stand houden. Het blijkt dat het afscheid nemen vaak zonder tranen verloopt en dat alle leerlingen heel 

zelfstandig naar binnen komen. De kinderen hangen bij binnenkomst zelf hun jas en tas aan de kapstok en 

gaan vervolgens zelfstandig aan het werk. Hierdoor wordt de start van de dag als rustig ervaren. Veel 

ouders/verzorgers maar ook de leerkrachten geven aan dat ze trots zijn op deze ontwikkeling.  

 
Goede doel kerstperiode 2022;  
Lindenhage in actie voor een speelterras! 
 
Jaarlijks staat tijdens de kerstperiode een goed doel centraal op onze school. 
Dit jaar is ons goede doel ‘Lindenhage in actie voor een speelterras’ voor de 
kinderafdeling van ziekenhuis Rijnstate. Wij dragen bij aan de realisatie van 
een buitenspeelterras voor de kinderen die langdurig op de kinderafdeling 
verblijven. Namens onze school hebben Bram en Frederique een bezoek 
gebracht aan de kinderafdeling van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Ze 
hebben hiervan een vlog gemaakt waarmee ze de andere kinderen van onze 
school hebben geïnformeerd.  
 
Om geld in te zamelen organiseren we op dinsdag 20 december tussen 14.15 
uur en 15.15 uur een kerstmarkt in ons gebouw. De kerstmarkt wordt 
georganiseerd door de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. De groepen 
1-2 laten zich van hun sportieve kant zien met een sponsorloop. Op de 
plattegrond in de bijlage vindt u een overzicht van de kerstmarkt. U kunt op 
de markt tal van lekkernijen of leuke kerstartikelen kopen. Betalen gaat via 

de QR-codes die bij elke kraam te vinden zijn. Uiteraard kunt u ook contant betalen en is het altijd mogelijk een vrije 
gift te doen. Een actueel overzicht van de opbrengst is te vinden via deze link.  

https://rijnstatevriendenfonds.nl/sponsoractie/basisschool-lindenhage-in-actie-voor-kindercentrum-rijnstate1


  

 

 
Kerstviering 2022 
 
Kerstmaaltijd 2022 
Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer kerstfeest op school. Wij nodigen 
alle leerlingen op woensdag 21 december uit voor een buffet in hun eigen 
groep. Het buffet is voor alle  leerlingen van 17.15 uur tot 18.45 uur. Voor 
ouders, verzorgers die hun kinderen komen ophalen, is er een ‘warm 
onthaal’, dus kom allemaal gezellig de kerstsfeer proeven! Ook nodigen we 
deze avond onze overburen van De Hagendel weer uit voor een kopje koffie 
met iets lekkers.  
 
Wilt u uw kind(eren) uiterlijk dinsdag 20 december het volgende meegeven 
(in een tas en voorzien van naam en groep): 
 
- een paar waxinelichtjes + een glazen potje  

- een bord  
- bestek (mes, vork, lepeltje)  
- een beker 
 
Bij alle groepen hangt een intekenlijst waarop aangegeven kan worden wat uw zoon / dochter meebrengt. Mocht uw 
kind een allergie hebben, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om voor een vervangende maaltijd te zorgen. Uit 
ervaring weten we dat er veel lekkers meegegeven wordt, dus vragen wij u niet teveel te maken (maximaal 6 stuks). 
Elk klasgenootje brengt iets mee en dat allemaal samen maakt dat het gauw teveel is.  
 

Kerstvoorstelling 2022 
Op vrijdag 23 december voeren de leerkrachten het kerstspel  ‘De nacht van koning Bas’ op voor alle leerlingen en 
ouders, verzorgers.  
De eerste voorstelling start om 09.00 uur voor alle leerlingen en ouders/verzorgers waarvan de achternaam met A 
t/m J begint. De deur van de hoofdingang is open vanaf 08.50 uur. Let op: De schooltijd is voor deze groep van 09.00 
uur -10.00 uur.  
Om 10.15 uur start de voorstelling voor alle leerlingen en ouders/verzorgers waarvan de achternaam met K t/m Z 
begint. De ingang van de groepen 4 en 7 (ringbaan zijde) is open vanaf 10.05 uur. De schooltijd is voor deze groep van 
10.15 uur - 11.15 uur.  
 

 
Bezoekers voor de tweede voorstelling wachten buiten totdat de andere groep 
het gebouw heeft verlaten. Wij verzoeken ouders, verzorgers met klem om 
zich aan de indeling te houden. Het is niet verantwoord als er tijdens één van 
de voorstellingen teveel mensen in de school zitten, waardoor de veiligheid in 
het geding komt. Wij willen er samen graag een sfeervolle viering van maken.  
Als het kerstspel is afgelopen begint de kerstvakantie die duurt t/m vrijdag 6 
januari 2023. Na afloop van elke kerstviering zullen we bekend maken hoeveel 
geld er is opgehaald namens de kinderen van Lindenhage voor het goede doel: 
‘Lindenhage in actie voor een speelterras’. 
 
 

 



  

 

Update team basisschool Lindenhage  
 
Welkom! 
Vanaf januari 2023 start op onze school een twintigste groep; de instroomgroep. In 
deze groep stromen alle leerlingen in die tussen januari 2023 en juni 2023 starten 
op Lindenhage. De instroomgroep is een bewuste keuze op onze school. Door een 
extra groep te creëren zorgen we ervoor dat we onze kinderen de aandacht kunnen 
geven die zij verdienen. De instroomgroep zal gedraaid worden door twee 
collega’s: Kim Delleman en Babette Gerritsen. Kim is een bekend gezicht op 
Lindenhage. Zij is werkzaam in groep 4B op donderdag en vrijdag. Ze zal daarnaast 
op maandag gaan werken in de instroomgroep. Verder zijn wij blij Babette Gerritsen in ons team te 
verwelkomen. Zij stelt zich graag aan u voor: 
  
Mijn naam is Babette, 23 jaar en vanaf januari mag ik de instroomgroep komen draaien. Ik ben deze maand 
al werkzaam als invaller in groep 6 op Het Kofschip. In 2021 heb ik mijn diploma gehaald aan de Marnix 
Academie, daarna heb ik een paar maanden voor PON gewerkt. In die periode heb ik voor groep 4 gestaan. 
Vervolgens ben ik verhuisd naar Amsterdam voor school en heb ik daar ruim één jaar gewoond met mijn 
vriend. Nu komen we weer terug deze kant op, om hier ons leven op te bouwen en lekker te gaan werken. Ik 
kijk ernaar uit om te beginnen binnen jullie school!   
 

Ook nemen we afscheid… 

Helaas nemen we vanaf januari ook afscheid van een collega: Demi Verheij. Demi is sinds 

2018 als onderwijsassistent werkzaam in de onderbouwgroepen van onze school. Ze heeft 

een nieuwe uitdaging gevonden binnen het onderwijs. Wij wensen haar veel succes, liefde 

en geluk in de toekomst en bedanken haar voor alles wat ze betekent heeft voor de 

kinderen, ouders en het team van basisschool Lindenhage.  

 

 

Bonnenactie Kinderboekenweek  

Tijdens de Kinderboekenweek is er door ouders/verzorgers, leerlingen en anderen 

flink gespaard door en voor Lindenhage! We hebben deze 5 voorleesboeken mogen 

ophalen bij Bruna in Zevenaar. We zijn er erg blij mee, deze staan garant voor vele 

uren voorleesplezier!  

 

 

 

 



  

 

Bijlage 1 – Indeling kerstmarkt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  

 

Bijlage 2 – Sportinstuif kerstvakantie  
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