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Sinterklaas 2021
Op vrijdag 3 december zijn Sinterklaas en zijn Pieten weer op Lindenhage langsgeweest. De groepen 1 tot
en met 5 hebben hem in het speellokaal bezocht. Na prachtige optredens hebben zij een leuk cadeau in
ontvangst genomen. De groepen 6 tot en met 8 hebben Sinterklaas gevierd door het knutselen van
surprises en het schrijven van een gedicht. Het was een gezellige en geslaagde dag. Wij danken de BOV en
werkgroep voor de organisatie!
Kerstviering 2021
Ook dit jaar moeten we onze kerstactiviteiten aanpassen. De kerstmaaltijd op de woensdagavond en het kerstspel
dat het team jaarlijks voor ouders, verzorgers en kinderen speelt (en zingt) gaan niet door.
Wat gaan we wel doen:
gezellig ontbijten op donderdag 23 december. De kinderen worden om 08.30 uur op school verwacht (voor
wie wil in feestkleding). De kinderen nemen zelf hun ontbijt mee. Om het verschil in ontbijtjes zo klein
mogelijk te houden willen we u vragen de broodtrommel te vullen met een van de volgende producten:
- boterham; - een bolletje; - een plakje ontbijtkoek

De oudervereniging en de school vullen dit voor elk kind aan. Ook voor drinken wordt gezorgd.
Wel moet er voor de lunch weer iets meegeven worden.

-

inzamelen voor het goede doel. Dit jaar is gekozen voor de Stichting Leergeld De Liemers. Kinderen kunnen
hiervoor via de ‘kluskaart’ geld inzamelen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen langs de deur gaan bij
anderen.

-

kerstkaarten maken voor de Zonnebloem door de groepen 6, 7 en 8. Deze kaarten worden nu niet door
medewerkers van de Zonnebloem opgehaald onder schooltijd, maar later in de middag.

-

de kinderen uit de groepen 1 / 2 maken per groep een extra grote kerstkaart voor vrijwilligers die ons op de
een of andere manier helpen.

-

op donderdag 9 december en dinsdag 14 december heeft het team de foute kersttruien-,
sokken-, mutsen dagen. Het zou leuk zijn als de kinderen hieraan meedoen (als ze het zelf
leuk vinden uiteraard)

-

onze ‘buren’ van De Hagendel worden normaal gesproken uitgenodigd op de woensdagavond tijdens de
kerstmaaltijd. Dit kan nu uiteraard ook niet doorgaan, maar we zorgen dat ze allemaal een mooi kaartje in de
brievenbus krijgen.

-

vrijdag 24 december zijn alle kinderen vrij.

Hopelijk kunnen we in december 2022 weer de kerstmaaltijd op de woensdagavond organiseren en kan het team
weer voor iedereen het kerstspel spelen.

Goede doel kerstperiode 2022 - Stichting Leergeld De Liemers
Deze stichting heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement
raken als ze niet kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Met name voor
kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen hebben. Leergeld
vindt dat alle kinderen mogen meedoen.
De stichting richt zich op alle schoolgaande
kinderen van 4 tot 18 jaar binnen de
Gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland. Leergeld vindt dat
alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten als sport, cultuur,
zwemles. Zelfs een fiets en een laptop voor school mogen niet ontbreken.
Stichting Leergeld de Liemers is onderdeel van de Vereniging van Stichtingen
Leergeld Nederland. Want het is beter NU ondersteuning te geven, dan later
duur “leergeld” te betalen. We hopen dat we met zijn allen weer een mooi
bedrag ophalen.

Update corona
Mocht de situatie zich voordoen dat er in uw thuissituatie een positieve besmetting is, dan willen wij u
vragen dit ook door te geven aan de groepsleerkrachten. Naast de school is het ook prettig dat de VSO/BSO
van Zonnekinderen of Humanitas op de hoogte is. Uiteraard geldt dit alleen als u hier gebruik van maakt.
Op deze manier zijn alle betrokkenen goed geinformeerd.
Zoals eerder aangegeven zijn er zelftesten beschikbaar voor de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Deze
testen kunnen door ouders tussen 09.00 uur en 16.00 uur worden afgehaald op school. Vanwege de
beschikbare hoeveelheid kunnen wij u helaas niet meer dan vier testen verstrekken.

Ouderhulp
Onze school is op zoek naar ouders, verzorgers die het leuk vinden en tijd hebben om te ondersteunen
tijdens het luizenpluizen. De luizencontrole vindt iedere woensdag na een vakantie tussen 08.30 uur en
10.00 uur plaats. Daarnaast zijn wij op zoek naar een verkeersouder voor onze school. Als verkeersouder
onderhoudt u o.a. de contacten met de gemeente en de Zevenaarse afdeling van VVN.
Is uw interesse gewekt? Dan kunt u dit aangeven via directie.lindenhage@liemersnovum.nl.

Prijswinnaar actie fietsverlichting
Lindenhage neemt ieder jaar deel aan de
fietsverlichtingcontrole van Veilig Verkeer
Nederland. Dat betekent dat de fietsen van de
groepen 6, 7 en 8 worden gecontroleerd op o.a.
werkende verlichting. Onder de deelnemers
wordt ieder jaar een nieuwe fiets verloot! Dit
jaar was Max van Grol uit groep 8A de
gelukkige! Op de foto zie je Max samen met zijn
ouders en broer Steyn. Max, van harte
gefeliciteerd en veel veilige kilometers op je
nieuwe fiets gewenst!

Bruna actie ‘Kinderboekenweek’.

Dank voor het inleveren van de kassabonnen voor de
actie van de Bruna winkels tijdens de
Kinderboekenweek.
We hebben er zes mooie ‘zoekboeken’ voor kunnen
uitzoeken.

Bijlage 1 – Enkeltje Nederland
Voor een kindertelevisieprogramma van de EO/ZAPP, zijn we op zoek naar kinderen tussen de 9 en 14 jaar die binnen
Nederland gaan verhuizen en dat met ons willen delen. Waar gaat de verhuizing naartoe? Wat ga je het meest missen
en wat helemaal niet? Ga je naar een klushuis of een nieuwbouwhuis? Mag de poes mee? Laat het ons zien! Wil je
meedoen of ken je iemand die hier geknipt voor is? Mail naar enkeltjenederland@tuvalu.nl

Bijlage 2 – Tenniskids TVZ

