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Beste ouders, verzorgers,
Inmiddels ligt de voorjaarsvakantie alweer 1,5 week achter ons en is
de maand maart aangebroken. Traditioneel is dit de maand waarin
de lente begint. Door de zon merken we dat corona steeds meer
naar de achtergrond verdwijnt. De dagen worden weer langer en dat
doet iets met ons!
We kunnen er daarnaast ook niet omheen: Rusland en Oekraïne zijn
in oorlog. Grote kans dat kinderen hier iets over opvangen, thuis, in
de klas, op televisie of op social media. Het kan dus zijn dat kinderen
hier vragen over hebben. Misschien maken de kinderen zich zorgen
of begrijpen ze niet wat er precies aan de hand is. In alle gevallen is
het goed om over de oorlog te praten, maar hoe pak je dat aan? Het
belangrijkste is: stel vragen en luister naar de kinderen. Wees eerlijk
zonder de kinderen bang te maken. Hebben de kinderen zorgen? Geef aan dat je die zorgen begrijpt. Zeg
niet dat er niets aan de hand is, maar probeer de kinderen wel gerust te stellen. Blijf met je antwoord zo
dicht mogelijk bij de vraag van de kinderen. Zorg dat je niet te veel extra informatie toevoegt. En zorg dat je
antwoord past bij de leeftijd en het karakter van de kinderen. Door te vragen wat ze al weten kan je jouw
antwoord aanpassen en gebruik maken van de woorden die de kinderen gebruiken. Kies ook spontane
momenten. Het bijzondere bij kinderen, zeker de jonge kinderen, is dat ze ook weer het liefst ‘gewoon’
verder willen gaan net als anders.
Wij vinden het van belang aandacht te besteden in de groep aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Dit
gebeurt in de groepen door middel van bijvoorbeeld gesprekken en we sluiten aan bij de belevingswereld
van de kinderen. Als school willen wij graag ook iets concreets betekenen. De leidende gedachte hierbij is
‘Door kinderen, voor kinderen’. We willen dit initiatief daarnaast ook lokaal en dicht bij de belevingswereld
van onze kinderen houden. Daarom zijn wij in overleg met de gemeente Zevenaar over wat onze school zou
kunnen betekenen. Tevens zien we vanuit de kinderen inmiddels mooie initiatieven ontstaan. We juichen
dit van harte toe. Zoals u van ons bent gewend houden wij u de komende tijd op de hoogte.
Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag verder over de komende periode op Lindenhage. Veel
leesplezier!

Inloopweken voor ouders en verzorgers
In de week na de voorjaarsvakantie was er weer een inloopweek voor ouders. Het is fijn om te zien hoeveel
ouders er gebruik maken van de mogelijkheid een kijkje te nemen in de klas van hun zoon/dochter. De
kinderen vertellen enthousiast over de groep en activiteiten tijdens deze weken. De volgende inloopweek
staat gepland na de meivakantie (van maandag 9 mei tot en met vrijdag 13 mei). U bent dan weer in de
gelegenheid om voor en na schooltijd een kijkje in de klas van uw kind te nemen.
Wijziging data Centrale Eindtoets
In de schoolkalender staat vermeld dat onze groepen 8 op maandag 11 april en dinsdag 12 april deelnemen
aan de Centrale Eindtoets van CITO. Deze data zijn gewijzigd. De centrale eindtoets zal dit jaar worden
afgenomen op woensdag 20 april en donderdag 21 april.
Portfolio
Op donderdag 24 februari hebben de kinderen het eerste portfolio ontvangen en inmiddels hebben de 10
minutengesprekken voor de groepen 1 tot en met 7 en de adviesgesprekken voor de groepen 8
plaatsgevonden. Het is waardevol om te zien hoe u als ouder de complimentenbladen in de portfolio’s
heeft ingevuld. In eerdere berichtgeving stond ten onrechte vermeld dat dit complimentenblad ook in het
portfolio van de groepen 1-2 te vinden is. Dat is niet het geval. Onze excuses voor de ontstane
onduidelijkheid. Wij willen u vragen het portfolio uiterlijk vrijdag 22 april mee terug naar school te nemen.
Binnenschoeisel
Zoals u weet dragen de kinderen in ons gebouw geen schoenen. De belangrijkste reden hiervoor is het zand
dat anders mee naar binnen wordt genomen. Daarnaast heeft het dragen van sloffen en slippers een
huiselijke uitstraling. De weersomstandigheden worden weer gunstiger. Dat betekent dat we alle kinderen
vragen om hun sloffen om te wisselen voor slippers.
Oudertevredenheidsonderzoek
Op basisschool Lindenhage hechten we waarde aan de ervaringen die u als ouder met onze school heeft.
Vanuit onze visie op educatief partnerneschap wil ons team in samenwerking met ouders/verzorgers een
veilige leer- en leeklimaat ontwikkelen waarin kinderen zich prettig kunnen ontwikkelen. De 7 gewoontes
van Covey helpen ons hierbij. Iedere twee jaar wordt er daarom op onze school een
oudertevredenheidsonderzoek gehouden waarin u als ouder het team van feedback kunt voorzien. De
uitkomsten hiervan zijn op hoofdlijnen op onder andere onze website terug te vinden. In de periode tot aan
de zomervakantie zal opnieuw een oudertevredenheidsonderzoek worden gedaan. U wordt hierover op
een later tijdstip geinformeerd. Wij hopen dat u de tijd wilt nemen om dit onderzoek zo compleet mogelijk
in te vullen.

KOP (Kind op Podium)
De voorstellingen voor Kind op Podium zijn dit jaar nog maar heel
minimaal doorgegaan. We vinden het wel belangrijk om hier als school
vorm aan te blijven geven. Tot de meivakantie gaan de voorstellingen
nog niet door. Na de meivakantie informeren wij u verder over de
voorstellingen van Kind op Podium.

Projectweek
In de schoolkalender staat vermeld dat het project gepland staat tussen
maandag 14 maart en woensdag 30 maart. Vanwege corona is het
project verplaatst naar week 20. Van maandag 16 mei tot vrijdag 20 mei
zullen kinderen allerlei activiteiten doen die in het teken staan van
duurzaamheid. Dit thema is gekoppeld aan het plaatsen van zonnepanelen op onze school. Daarnaast
bestaat onze school dit schooljaar 25 jaar! Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en we
zullen hier dan ook zeker aandacht voor hebben tijdens deze week.

Bankjes
Sinds vorige week is IKC Plantanenlaan drie mooie (regenboog)banken rijker. U heeft ze misschien al gezien!
Maar waarom zijn deze banken geplaatst? Graag vertellen wij u hier iets over de achtergrond hiervan.
De regenboogbank staat voor ‘tolerantie, acceptatie en er voor
elkaar zijn’. Helaas is de urgentie van deze woorden vandaag de dag
voor iedereen nog duidelijker geworden. Op onze school streven wij
ernaar dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Samen zijn wij op zoek
naar onder andere vreedzame oplossingen en win-win situaties. Dit
doen we door te werken vanuit het gedachtegoed van ‘The leader in
Me’. Een bijzondere pedagogische lijn gebaseerd op de het
gedachtegoed van Stephen Covey. We leren de leerlingen zicht te
krijgen op hun eigen aandeel en hun eigen verantwoordelijkheid in
allerlei (sociale) situaties. Het plaatsen van deze mooi gekleurde
banken is een praktische uitwerking hiervan en waarover we de
leerlingen actief mee laten denken en bij betrekken. De stuurgroep
die hierin leidend is geweest, schrijft een verkiezing uit om de
betekenis nog meer vorm te geven en de banken een naam te
geven. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Leerlingen Light House Team
Door de situatie rondom het coronavirus konden wij met het
Leerlingen Lighthouseteam even niet vergaderen. Het is de
bedoeling dat wij op 7 april weer een nieuwe vergadering hebben.
Tijdens deze vergadering zullen wij bekijken wat de stand van zaken
is op dit moment. Daarnaast gaan wij ook vooruitkijken naar wat wij
nog willen doen dit schooljaar en waar wij nog bij kunnen helpen
tijdens schoolbrede activiteiten. Zo denken wij bijvoorbeeld aan een
spelletjesmiddag met verschillende groepen en willen wij gaan
voorlezen in de kleutergroepen. Uiteraard zullen wij tijdens deze
vergadering ook de ideeën in de ideeën box van het
Lighthouseteam bekijken.
Wij hopen u snel weer een update te kunnen geven van waar wij de
komende tijd mee bezig gaan!

Versoepelingen corona
Vanaf 23 maart komt het dringende advies voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en onderwijskundig
personeel om tweemaal per week preventief te testen te vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten
een zelftest te doen. Tot 1 juni blijft het mogelijk om via onze school wekelijks twee zelftesten te
ontvangen.

Tulpencursus Hockey Vereniging Zevenaar
Voor jongens en meisjes uit Zevenaar
en omgeving organiseert Hockey
Vereniging Zevenaar (HVZ) ook dit jaar
de VTC Tulpencursus Hockey Instuif.
Tijdens deze jaarlijkse sportieve en
gezellige introductiecursus kunnen
kinderen, die dit jaar 5 jaar of ouder
worden, gratis en vrijblijvend
kennismaken met de hockeysport.
De Tulpencursus bestaat uit drie
trainingen op de zaterdagochtenden
van 9, 16 en 23 april, telkens van 9:30
tot 10:30 uur. In verband met de
verwachte toeloop is het verzoek aan
een ieder die wil meedoen, om
ongeveer 15 minuten vóór aanvang
aanwezig te zijn bij het clubgebouw
van HVZ op Sportpark Hengelder.
Mede dankzij onze sponsoren is
deelname aan de Tulpencursus
kosteloos.
Traditiegetrouw zorgt HVZ voor
gezellige ochtenden, waarbij veel te
doen zal zijn op en langs de
hockeyvelden. Onder de enthousiaste
begeleiding van spelers van het eerste
Heren- en Dames hockeyteam worden
de kinderen spelenderwijs een aantal
beginselen van het hockey bijgebracht.
Heb je geen hockeystick? Geen
probleem,
want
tijdens
de
Tulpencursus kun je die lenen. Word je
na de Tulpencursus lid, dan ontvang je
een waardebon voor een gratis
hockeystick.
Meedoen? Meld je aan via tcjeugd@hvz.info
of
kijk
op
www.hvz.info.

