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‘ Rijkdom ’ 

 
 

Op de eerste plaats willen wij iedereen een prettig, warm 

en liefdevol 2023 toewensen. Wij wensen iedereen vooral 

een ‘rijk’ 2023 toe; zoals u hiernaast kunt lezen is rijkdom 

een breed begrip! Wat u als ouders hierbij allemaal deelt 

is de rijkdom die onze kinderen ons geven. Dat biedt heel 

vaak geluksmomenten maar soms ook uitdagingen. Laten 

wij in beide gevallen, als ouders en school, elkaar aan 

blijven vullen in 2023!  

 

Na twee fijne weken kerstvakantie heeft onze school 

vanochtend weer haar deuren geopend voor alle 

leerlingen. Tijdens de start van de dag is in alle groepen 

tijd en ruimte geweest voor het delen van 

vakantieverhalen. Het was hierbij prettig om te horen dat 

het grootste deel van onze gezinnen de feestdagen als een 

fijne periode hebben ervaren. Er was extra tijd en 

aandacht voor het gezin tijdens de feestdagen en dat 

heeft de kinderen goed gedaan. Een kleiner deel van onze 

gezinnen heeft de feestdagen, om uiteenlopende redenen, als minder prettig ervaren. Om zich fijn te 

kunnen ontwikkelen is het voor een kind belangrijk dat hij zich fijn voelt. Mochten er bijzonderheden zijn 

dan vinden wij het prettig om hierover geïnformeerd te worden. Op die manier kunnen we optimaal 

rekening houden met de behoefte van alle kinderen. Uiteraard mag u van ons ook verwachten dat wij u op 

de hoogte houden bij bijzonderheden.  

 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag verder over de activiteiten in de maand januari. De 

volgende nieuwsbrief kunt u op maandag 6 februari verwachten.  

 

 

 

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


  

 

Verkeerssituatie oversteekpunt Platanenlaan 

 

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de situatie 

rondom het oversteekpunt bij het zebrapad aan de Platanenlaan. Wij 

hebben hierbij van een aantal gezinnen reactie ontvangen. Op basis van 

deze reacties en eigen ervaringen zijn wij het gesprek met de gemeente 

aangegaan. De gemeente heeft hierbij inmiddels laten weten eind 

januari een snelheidsdisplay te installeren die de weggebruikers 

(tijdelijk) extra zal attenderen op de maximaal toegestane snelheid en 

het belang van langzaam rijden nog verder verhoogt. Daarnaast worden 

de heggen rondom het oversteekpunt korter gesnoeid waardoor de 

zichtbaarheid verbeterd. Tevens onderzoekt de gemeente de 

mogelijkheden om een éxtra drempel (van kunststof) te kunnen 

realiseren bovenop de bestaande drempel. Dit vergt echter veel 

afstemming. We houden u hierover op de hoogte in de komende 

nieuwsbrieven.  

 

 

Het blijft daarnaast belangrijk om als weggebruikers alert te zijn bij dit oversteekpunt. Enerzijds doen we een 

beroep op alle ouders de geldende verkeersregels rondom dit punt te respecteren. Anderzijds willen wij u vragen 

de verkeerssituatie thuis met uw kind(eren) te bespreken en hierover afspraken te maken.  

 

 

Luizencontrole 

A.s. woensdag (11 januari) vindt de eerstvolgende luizencontrole plaats. Wij willen u daarom 

vragen uw kind(eren) geen gel te laten gebruiken en de haren zoveel mogelijk los te dragen. 

Mocht(en) uw kind(eren) onverhoopt hoofdluis hebben dan informeren wij u hierover 

persoonlijk. Tevens informeren wij de groep met een anoniem bericht waarin we u als 

ouders/verzorgers vragen attent te zijn op de aanwezigheid van eventuele neten of luizen. 

Meer informatie over de controle en behandeling van hoofdluis vindt u via 

www.rivm.nl/hoofdluis. 

 

 

 

Voedselbank 

Gedurende de Sinterklaasperiode heeft onze school 

deelgenomen aan de actie voor de voedselbank. Alle 

kinderen konden hiervoor een houdbaar product meenemen 

om te doneren aan de voedselbank. Een aantal van onze 

kinderen is zelfs van deur tot deur gegaan; geweldig! Dit alles 

heeft geresulteerd is 26 goed gevulde kratten die terecht zijn 

gekomen bij gezinnen in de Liemers. Namens de voedselbank 

Zevenaar en het team van Lindenhage willen wij hiervoor 

onze dank uitspreken aan alle gezinnen. Het voelt goed om 

de kinderen op deze manier een steentje bij te laten dragen 

aan een nog betere wereld.  

 

 

http://www.rivm.nl/hoofdluis.


  

 

IKC Platanenlaan  

IKC is de afkorting van Integraal Kind Centrum; één locatie waar 

kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang intensief 

samenwerken in het belang van de ontwikkeling van kinderen. In 

onze situatie bestaat IKC Platanenlaan uit basisschool Het Kofschip, 

kinderopvangorganisatie Zonnekinderen en basisschool Lindenhage. 

Er wordt samengewerkt binnen ons IKC. Wat IKC Platanenlaan echter 

uniek maakt, is dat beide basisscholen vanuit hun eigen identiteit 

blijven werken. Om afspraken te maken over de pedagogische visie 

en het beleid van ons IKC, worden jaarlijks twee á drie avonden 

georganiseerd. Tijdens deze avonden ontmoet het volledige team en 

de medezeggenschapsraden van IKC Platanenlaan elkaar om 

afspraken te maken over de samenwerking en de invulling hiervan. De eerstvolgende avond staat gepland op 

donderdag 12 januari. Mocht u vragen hebben dan nodigen wij u van harte uit deze te stellen. Wij blijven u via de 

nieuwsbrief informeren over ontwikkelingen op en binnen ons Integraal Kindcentrum.  

 

Ontwikkeling van uw en onze kinderen 

De (sociaal-emotionele) ontwikkeling van onze kinderen wordt gevolgd aan de hand van observaties, gesprekken 

maar ook door het afnemen van toetsen. Op regelmatige basis worden vanaf groep 3 methodetoetsen 

afgenomen. Tweemaal per jaar worden ook de toetsen van het leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) van CITO 

afgenomen. De komende periode staat de middenmeting van het LOVS in de groepen 3 tot en met 8 centraal. De 

opbrengsten van onze observaties, gesprekken en de toetsen stellen ons in staat om kinderen passend 

onderwijs te bieden en ons onderwijs te optimaliseren. Wij informeren u hierover tijdens de geplande 

oudergesprekken maar zeker ook op andere momenten als dat nodig is.  

 

Kind op Podium 

De komende maand staan weer een drietal voorstellingen van Kind op Podium gepland. Deze voorstellingen 

vinden plaats op de vrijdagen. U vindt de betreffende groepen terug in de planner bij deze nieuwsbrief en u 

ontvangt een aparte uitnodiging van de groepsleerkrachten via Social Schools. 

 

Start Nationale Voorleesdagen 

De nationale voorleesdagen 2023 zijn van woensdag 25 januari t/m 4 februari. Wij 

starten met een IKC brede opening voor de peuters en groep 1 en 2. Voorafgaand 

aan deze opening zullen de groepen 1-2 op maandag 23 januari een bezoek 

brengen aan de bibliotheek in Zevenaar. Hiervoor zijn ouders/verzorgers nodig die 

willen rijden en groepjes willen ondersteunen. U ontvangt hierover een apart 

bericht via Social Schools. U kunt dan aangeven of u tijd en zin heeft om hierbij te 

helpen.  

 

In de overige groepen wordt ook stilgestaan bij de nationale voorleesdagen. Zoals 

elk jaar is er weer een prentenboeken top 10. Het prentenboek van het jaar is 

‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ van Joukje Akveld en Jan Jutte. De 

Nationale Voorleesdagen sluiten perfect aan op het initiatief om dagelijks vijftien minuten (voor) te lezen in de 

klas. De kinderen ervaren het plezier van boeken. Bovendien ontwikkelen ze naast een beter taalgevoel ook hun 

empathisch vermogen. (Voor)lezen is niet alleen op school maar ook thuis leuk. Ontwikkel bijvoorbeeld ritme 

door uw kind rond bedtijd voor te lezen of bezoek de geweldige bibliotheek die Zevenaar rijk is!  



  

 

Informatie Doedorp Zevenaar 

Het duurt nog even maar namens de organisatie van 

Doedorp Zevenaar delen we graag alvast onderstaand 

bericht met u: 

 

Yes!! Dit jaar kunnen jullie weer allemaal naar Doedorp! Dit 

jaar gaan we weer volop hutten bouwen, proefjes doen, 

spelletjes spelen, springen op een springkussen en andere 

activiteiten. Ook kan je weer geschminkt worden en zal er 

weer in thema toneel voor je klaarstaan.  

 

Doedorp is dit jaar van maandag 14 augustus t/m vrijdag 18 

augustus. Wederom de een na laatste week van de 

vakantie. Voor alle pappa’s en mamma’s, we hebben deze 

keuze gemaakt, omdat we op deze manier de meeste 

vrijwilligers hebben klaarstaan voor jullie kinderen. We 

proberen dit voor zo snel mogelijk te communiceren, zodat 

jullie hier rekening mee kunnen houden. Wij hebben er nu 

al heel veel zin in! 

 

Voor kinderen met een Gelrepas, aangesloten bij de voedselbank of stichting leergeld is Doedorp gratis. Neem 

hiervoor contact op via de voedselbank of stichting leergeld, of mail naar info@doedorp.nl. 

 

Contact 

www.doedorp.nl 

www.facebook.com/doedorp  

0316-79 45 41 

info@doedorp.nl 
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Bijlage 1 – Handbalinstuif OBW 
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