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Beste ouders/verzorgers, 

  

Met deze zevende nieuwsbrief gaan we 

alweer richting de voorjaarsvakantie. De 

dagen worden weer wat langer en dit 

betekent vaak voor kinderen dat er zelfs na 

het avondeten nog even lekker buiten 

gespeeld kan worden, even een balletje 

trappen, een rondje fietsen of een 

wandeling.  

  

Op Lindenhage ‘sitte we zeker niet stil’; er is 

een mooie gezamenlijke opening geweest 

van de nationale voorleesdagen met de 

peuters van Zonnekinderen en de kinderen 

van groep 1 en 2 van zowel Lindenhage als 

het Kofschip. Dit is een mooi voorbeeld van 

hoe de samenwerking op ons IKC vorm 

krijgt. De kinderen van groep 1 en 2 hebben 

een bezoek aan de bibliotheek van 

Zevenaar gebracht en zij hebben daar het 

Prentenboek van het Jaar: ‘Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje’, ontvangen. 

Deze werd gesigneerd door de illustrator 

Jan Jutte die ook aanwezig was bij dit 

feestje. 

  

Over niet ‘stil sitte gesproken: In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de komende carnavalsviering 

op Lindenhage. We gaan er samen een gezellige ochtend van maken! 

 

 

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


  

 

Ouderportaal  

Op Lindenhage vinden we het belangrijk u als ouders/verzorgers actief te 

betrekken bij de ontwikkeling van uw kind(eren). Dit doen we onder andere 

door op regelmatige basis gesprekken met u te voeren. Daarnaast willen wij 

u door middel van het portfolio informeren over de totale ontwikkeling van 

het kind waarbij de gebieden sociaal-emotioneel, motoriek, creatief en 

cognitief een plaats hebben. De leerling heeft hierin zelf ook een actieve rol 

en is eigenaar van dit portfolio. Het portfolio neemt uw kind tweemaal per 

jaar mee naar huis. De afgelopen jaren was het daarnaast mogelijk gebruik te 

maken van het ouderportaal binnen Parnassys. Via deze app kon u vanaf groep 3 een actueel overzicht van de 

cognitieve ontwikkeling (vakgebieden) inzien van uw zoon/dochter. Vanaf maart 2023 maakt onze school geen 

gebruik meer van dit ouderportaal. We leggen graag uit welke overwegingen hierbij een rol hebben gespeeld.  

 

Op de eerste plaats hebben we gemerkt dat het ouderportaal een te eenzijdig beeld van de ontwikkeling geeft. 

Enkel de cognitieve ontwikkeling wordt belicht binnen het ouderportaal aan de hand van een cijfer. Binnen de 

beoordelingen op onze school kunnen kinderen op hun portfolio niet lager dan een 5 scoren. Wij geloven dat het 

voor de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd niet helpend is om hen lager dan een 5 op gemaakt 

werk te beoordelen. Het ouderportaal werkt echter wel met beoordelingen die lager zijn dan een 5. We hebben 

gemerkt dat dit bij ouders/verzorgers vragen en bij kinderen frustratie op kan roepen. Hiermee schiet het 

ouderportaal zijn doel voorbij. Op de tweede plaats vinden we het belangrijk dat bij een beoordeling altijd een 

toelichting wordt gegeven. Met andere woorden: een beoordeling is alleen waardevol als deze door de 

groepsleerkracht wordt toegelicht. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de portfoliogesprekken gedurende het 

schooljaar. Als laatste is het belangrijk te benoemen dat het ouderportaal er voor kan zorgen dat er een 

vertekend beeld van de ontwikkeling van kinderen bij ouders/verzorgers ontstaat. Dit vinden wij een 

onwenselijke situatie.  

 

Zoals u van ons mag verwachten blijven wij u goed informeren over de ontwikkeling van uw kind(eren) op onze 

school. Dat betekent dat de groepsleerkrachten een proactieve houding hebben bij het bespreekbaar maken van 

uitdagingen binnen de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij nodigen u als ouders/verzorgers hetzelfde te doen. 

Daarnaast betekent het ook dat wij u persoonlijk informeren aan de hand van de gesprekken die we lopende het 

schooljaar samen hebben. Het ouderportaal zal vanaf maart 2023 echter niet meer beschikbaar zijn.  

 
 

Verkeersveiligheid IKC Platanenlaan 
Bij aanvang en uitgaan van de school krioelt het op straat niet alleen van kinderen 
maar ook van auto’s en fietsers. Kinderen hebben soms geen oog voor het verkeer: 
na een dag stilzitten hollen ze vaak naar buiten. Regelmatig ontstaan er bij onze 
school verkeersonveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan het verkeerd parkeren 
van auto’s , geen voorrang verlenen van overstekende kinderen (bij zebrapaden) 

en/of het stilstaan van motorvoertuigen op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Het is belangrijk dat kinderen op een 
veilige manier naar school kunnen. In samenwerking met de gemeente willen wij daarom meer bewustwording 
creëren bij de automobilisten tijdens het brengen en/of ophalen van de kinderen bij onze school. Dit houdt in dat de 
buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente in de aankomende periode toezicht gaan houden 
tijdens het brengen en/of ophalen van de kinderen bij meerdere basisscholen in de gemeente Zevenaar. Ontstaat er 
een verkeersonveilige situatie, dan zullen de boa’s hierover het gesprek aan gaan. Mocht er sprake zijn van een 
herhaling dan kan het zijn dat de boa ook handhavend optreedt door middel van het geven van een bekeuring. Laten 
we er met ons allen voor zorgen dat onze kinderen in een veilige omgeving naar school kunnen.   

 



  

 

Carnavalsviering Lindenburcht 
 

 

Alaaf! Alaaf! Alaaf! 

    
 

Haal de verkleedkleding van zolder en laat de fantasie de vrije 
loop want op donderdag 16 februari vieren wij carnaval op de 

Lindenburcht! 
  

De leerlingen worden tussen 08.20 en 08.30 uur op school verwacht. Om 12.00 uur begint een 
welverdiende voorjaarsvakantie. Tijdens de carnavalsviering staat feesten en plezier voor iedereen centraal. 
Wij willen u daarom vragen om geen nepwapens en enge maskers mee te geven aan de leerlingen. 
Versieringen en dergelijke dragen zeker bij aan de feestvreugde maar confetti is vanwege verschillende 
redenen niet welkom in de school. De leerlingen hoeven deze ochtend geen fruit en drinken mee te nemen. 
De OV zorgt voor een feestelijke traktatie, die door iedereen genuttigd kan worden. Tijdens de 
carnavalsviering zullen wij de naam Lindenburcht dragen. Voorafgaand aan deze viering worden er in de 
groepen 5 t/m 8 leerlingen gekozen voor de raad van elf. In de groepen 7 zal er een prins en prinses 
gekozen worden. Tijdens de opening van de carnavalsviering zullen deze namen bekend worden gemaakt.  

 
Om vast in de stemming te komen voor dit feest is het maandag 13 februari 

gekke haren/hoeden dag! 
 
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer uw kind/kinderen hieraan meedoet/meedoen.   

 

Alaaf! Alaaf! Alaaf! 
 

Muziekvoorstellingen groepen 4 en 5 
De kinderen op Lindenhage hebben vanaf groep 4 jaarlijks muzieklessen onder begeleiding van een vakdocent. 

In groep 4 maken de kinderen hierbij kennis met de blokfluit. In groep 5 maken de kinderen kennis met de gitaar, 

het keyboard of de trompet.  

De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 4 en 5 hard gewerkt aan 

het voorbereiden van een muzikale voorstelling. Alle ouders van de groepen 4 en 5 

zijn van harte uitgenodigd deze voorstelling bij te wonen op maandag 13 februari 

tussen 10.30 uur en 11.00 uur op het grote leerplein van ons gebouw.  

Wij begroeten u graag deze ochtend! 
 

Studiedag 3 

Op vrijdag 17 februari staat de derde studiedag van dit schooljaar gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Voor 

het team staan deze dag twee doelen op het programma. In de ochtend gaan we gezamenlijk verder binnen de 

ontwikkelingen die we hebben ingezet rondom EDI (Expliciete directe instructie). Aan de hand van dit 

instructiemodel verzorgen wij de lessen voor de basisvakken op Lindenhage. In de middag zullen we ons samen 

buigen over de analyse van de opbrengsten dit schooljaar. Op groeps- en op schoolniveau bepalen we hiermee 

waar we de komende periode aandacht aan gaan besteden. Op deze manier dragen de studiedagen bij een 

kwalitatief goed onderwijs op onze basisschool.  



  

 

Vrijwillige ouderbijdrage oudervereniging  
Onze school heeft een enthousiaste groep ouders die samen de oudervereniging vormen. Zij organiseren tal van 

leuke en verrijkende activiteiten voor alle kinderen. Gelukkig kunnen dit schooljaar alle activiteiten weer volledig 

doorgaan. Denk hierbij aan de schoolreisjes, sinterklaas- en kerstvieringen, carnaval, avondvierdaagse, eindfeest 

groep 8 etc. Deze activiteiten kunnen alleen mogelijk worden gemaakt met voldoende financiële middelen én de 

hulp van ouders.  
 

Namens de BOV daarom ook de vraag of u deze activiteiten wilt ondersteunen door middel van het betalen van 

de vrijwillige ouderbijdrage. Vanaf dit schooljaar werken wij hiervoor met een digitaal betaalverzoek. U heeft 

hiervoor via Social Schools een betaalverzoek ontvangen waarmee u de vrijwillige ouderbijdrage kunt voldoen. 

We vinden het fijn dat veel ouders al hebben laten zien dat ze bereid zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te 

voldoen. Dank daarvoor! U kunt het bedrag nog voldoen via het betaalverzoek dat door ons op 19 januari via 

Social Schools verstuurd is.  

 

 

Data schoolreis  

De data voor de schoolreisjes zijn inmiddels bekend. De groepen ½ en 3 gaan op maandag 3 

april op schoolreis. De groepen 4 en 5 gaan op woensdag 12 april op schoolreis en de groepen 

6 en 7 gaan op woensdag 19 april. U wordt op een later tijdstip geïnformeerd over de 

bestemming van de schoolreis.  
 

 

 

Gebruik sociale media 

Sociale media spelen een steeds grotere rol in het leven van 

onze kinderen. Op de basisschool zijn kinderen vaak in het 

bezit van een mobiele telefoon en hebben zij digitaal 

contact met elkaar via een groepsapp op Whatsapp. Wij 

merken regelmatig dat dit voor uitdagingen zorgt omdat 

situaties ontstaan waarbij niet alle leerlingen zich prettig 

voelen. Uiteraard gebruiken kinderen hun mobiele telefoon 

hoofdzakelijk in de thuissituatie. Er zijn dan ook scholen die 

hierin aangeven geen verantwoordelijkheid te voelen. De 

communicatie in groepsapps werkt echter wel door in het ‘echte’ leven op school. Als school zien wij het daarom 

dan ook als gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen digitaal op te voeden. Het is hierbij 

belangrijk dat we onze kinderen bewust maken van de gevolgen van bepaald gedrag. Wanneer kinderen hierin 

namelijk niet worden begeleid bestaat de kans dat het gebruik van sociale media tot ongemakkelijke of zelfs 

asociale situatie leidt. Wij zullen hier de komende tijd in de bovenbouwgroepen aandacht aan besteden en 

denken dat het goed is als u dit ook doet in de thuissituatie. Wanneer wij als ouders, verzorgers en school op 

deze manier invulling geven aan onze gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat een veilige situatie voor zoveel 

mogelijk kinderen. Uiteraard zijn vragen of opmerkingen van harte welkom. In de bijlage ziet u een voorbeeld 

van het format waarin chatafspraken vastgelegd kunnen worden. 

 

 

 

 



  

 

Bibliotheekservice Passend Lezen 

 Lezen is leuk! Maar het is ook best moeilijk als je een leesbeperking hebt, zoals dyslexie, TOS 

(taalontwikkelingstoornis) of ADHD. 

Bij een vastgestelde stoornis zoals ADHD is het voor kinderen heel moeilijk om de concentratie vast te houden 

om een boek uit te lezen. 

Op superboek.nl van Passend Lezen is er voor iedereen een passende oplossing. 

Je vindt er de leukste en nieuwste kinderboeken in audio of grote letter. Het is gratis voor iedereen met een 

leesbeperking tot 18 jaar! 

Hoe kun je lid worden? 

1. Ga naar www.superboek.nl en schrijf je in bij het kopje 'Lid worden'. Vink aan dat je verklaart een 

leesbeperking te hebben en akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden. 

2. Na het inschrijven ontvang je een e-mail met een activatielink. Klik op de link en maak vervolgens een 

wachtwoord aan. 

3. Het account is nu aangemaakt. Je kunt nu gelijk gaan zoeken in de collectie en beluisteren. 

4. Heb je thuis een account gemaakt dan mag je de inloggevens mee naar school nemen. Ook op school 

kun je dan gebruik maken van deze mooie voorleesservice. 

 

Glow in the Dark Korfbal 

Op woensdag 8 februari 2023 organiseren wij voor alle basisschoolkinderen uit Zevenaar, Didam en omstreken een 
spectaculaire Glow in the Dark training. 
Deze avond toveren we Sporthal Heerenmäten om tot drie donkere zalen. In de eerste twee zalen maken de kinderen 
in groepjes kennis met elkaar, korfbal en natuurlijk de trainers. Zodra het gooien, vangen en schieten op de korf 
onder de knie is, spelen de kinderen in de derde blacklight-zaal ook daadwerkelijk een wedstrijdje Glow in the Dark 
korfbal. 
Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 zijn van harte welkom om van 17.30u-18.30u dit fantastische evenement 
mee te maken. Er is geen korfbalervaring nodig om op deze avond optimaal plezier te beleven met alle jongens en 
meisjes die meedoen. 
Ervaar dat korfbal een sportieve, toegankelijke en vooral ook gezellige sport is.  
Tip: Trek felgekleurde glow in the dark (sport)kleding aan. Felle neon kleuren zoals oranje, geel en groen zie je heel 
goed in UV licht! 
Doe je ook mee met deze toffe en gezellige training? Deze training is GRATIS! 
 
Er is een maximum in het aantal kinderen dat mee kan doen, dus meld je snel aan! 
Voor aanmelding klik op onderstaande link: 
Meld je aan! 
Of ga naar: 
www.dezwaluwen.nl/glow-in-the-dark-korfbal 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.superboek.nl%2F&data=05%7C01%7Cdirectie.lindenhage%40liemersnovum.nl%7C280bea1f82c0400450c608dafa321b9f%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C0%7C638097390354757012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m6LciCyou18dv%2FzfbQgqUR5juJ8baL4DMRlokp%2FLg7g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdeKnJX0wNQ0ghwybvHwC8CX2Ny57wTf7mjCRIS5pUjdZfP4A%2Fviewform&data=05%7C01%7Cdirectie.lindenhage%40liemersnovum.nl%7Ca37e95b93fd6452486f908dafc932df7%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C1%7C638100006324367837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=lNROfIbPDZOaTpHAcMC1lPKoP590zsdaDtJKFHK5CIw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dezwaluwen.nl%2Fglow-in-the-dark-korfbal&data=05%7C01%7Cdirectie.lindenhage%40liemersnovum.nl%7Ca37e95b93fd6452486f908dafc932df7%7C14cb4aa1230744ac9b6aaf5173a78afc%7C1%7C1%7C638100006324367837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=OtmkzowfrBS9PQPQSlCJ4F1nY4ZjJYbN2nz1aoh%2BL2U%3D&reserved=0
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