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Vanuit de katholieke identiteit van Lindenhage besteden wij aandacht aan 'Pasen'. Want wat betekent dit 
nu eigenlijk? Velen van ons zullen het niet weten dat in de bijbel staat beschreven staat dat Jezus Christus 
in de Joodse paasweek gekruisigd werd, en dat herdenkt men met de Pasen. Daarom is Pasen altijd in de 
week na de eerste volle maan van de lente. Pasen zal daarom het vroegst op 22 maart en uiterlijk op 25 
april vallen. Passend bij de leeftijd van de leerlingen zullen we in de klas aandacht hieraan besteden.   
  
Op onze school organiseren we jaarlijks de Palmpassoptocht voor de groepen 1-2. Hoewel het weer niet 
meezat was de optocht ook dit jaar weer zeer geslaagd. De Palmpaasstokken waren prachtig versierd met 
kleurrijk papier, slingers en een broodhaantje. Op woensdag 5 april staat de Paasviering gepland op onze 
school. Tijdens de dag staat er een lunch gepland en zoeken de kinderen eieren in en rondom de school. 
Als onderdeel van de lunch is er voor ieder kind een matze. De matze is onderdeel van het Paasverhaal.  
 
De Paastijd is echter ook de tijd van een nieuw begin. De natuur komt weer tot leven na een aantal 
maanden stilstand beginnen bomen, struiken en bloemen weer te bloeien. Dieren ontwaken uit hun 
winterslaap en de eerste lammetjes zijn alweer gesignaleerd. De Paastijd staat hiermee symbool voor een 
nieuw begin. Dit is wat uw en onze kinderen altijd verdienen; een nieuw begin! Onbeperkte kansen en 
mogelijkheden om zichzelf te ontdekken en ontwikkelen in de wereld! Wij wensen alle gezinnen een 
heerlijke Paastijd toe! 

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


  

 

Babynieuws: Welkom Jens! 
 

Op 17 maart zijn Karlijn Lammers en haar man Dennis trotse ouders 

geworden van hun derde zoontje Jens. Opnieuw een jongetje na de 

geboorte van de zoon van Anouk Nijssen (groep 3B) eerder dit jaar. Ook 

Celine van den Berg (groep 5C) en Marieke Endeman (groep 4A) zijn in 

blijde verwachting! Wij houden u dus op de hoogte de komende maanden. 

Voor nu wensen wij Karlijn en haar gezin veel liefde en geluk toe!  E Ce 

 

 
 
 
 

Oudervereniging basisschool Lindenhage 
Aan onze school is een actieve oudervereniging verbonden die tal van activiteiten 
organiseert voor de kinderen. Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Zoals de naam al aangeeft is de betaling van deze bijdrage vrijwillig en 
niet verplicht. We zijn blij dat inmiddels 92% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage 
heeft voldaan! Mocht u de bijdrage nog willen voldoen dan verwijzen wij naar het 
betaalverzoek dat wij via Social Schools met alle ouders hebben gedeeld.  
 
De oudervereniging is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die hun steentje bij willen 
dragen. Mocht u willen ondersteunen bij de luizencontrole dan kunt u dit per mail 

melden via bov.lindenhage@liemersnovum.nl. Voor volgend schooljaar is de oudervereniging daarnaast op zoek 
naar een nieuwe penningsmeester. Ook dit kunt u bij bovenstaand e-mailadres aangeven.  
 
Op www.lindenhage.nl is aanvullende informatie over de oudervereniging te vinden onder het kopje  
‘ Ouders/verzorgers ’.  
 
 
 
 
Verkeersveiligheid rondom ons gebouw 
 
In samenwerking met onze school doen de buitengewoon opsporings 
ambtenaren (BOA’s) van de gemeente Zevenaar meerdere malen per 
jaar steekproefsgewijs verkeerscontroles rondom ons gebouw. Tijdens 
deze controles zijn een aantal waarschuwingen gegeven. Het ging dan 
met name om het parkeren op onderstaande rode vlak wat ervoor zorgt 
dat het verkeer niet goed kan doorstromen en het parkeren op de 
invalide parkeerplaats. Op beide plaatsen worden stoeptegels met de 
opdruk ‘Niet Parkeren’ geplaatst. De boa’s hebben verder geen andere 
verkeersonveilige situaties waargenomen. Fijn dat we er op deze 
manier samen voor zorgen dat alle kinderen zo veilig mogelijk naar 
school kunnen.  
 
 
 

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


  

 

Verkeer binnen ons onderwijs 
Op Lindenhage hebben de kinderen vanaf groep 5 wekelijks verkeersonderwijs aan de hand van een lesmethode 
ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 volgt het verkeersexamen dat bestaat uit een theoretisch deel 
in de vorm van een meerkeuzentoets en een praktisch deel in de vorm van een route die wordt gefietst. Op 11 april 
vindt het praktische deel plaats waaraan ook nog een deel van de leerlingen uit groep 8 deelneemt. Op deze manier 
bieden wij kinderen de basisregels aan om zich zelfredzaam deel te nemen aan het verkeer. Het blijft hierbij 
belangrijk dat kinderen ook onder begeleiding van ouders oefenen met de regels en het maken van veilige en 
verantwoorde keuzes als verkeersdeelnemer.  
 
 
Projectafsluiting ‘Heel Lindenhage ontdekt Nederland’  
Op donderdag 23 maart hebben we het schoolbrede project 
over Nederland afgesloten. Het was een drukbezochte 
avond waarop u in alle klassen het werk van de kinderen 
heeft kunnen bewonderen. Het draaiorgel zorgde voor de 
muzikale ondersteuning en er waren tal van collega’s die in 
traditionele klederdracht rondgingen met hapjes. Als school 
kijken wij terug op een geslaagde avond. We vonden het fijn 
om u allemaal in ons gebouw te mogen begroeten en kijken 
terug op een succesvol verlopen project. Volgend schooljaar 
wordt er opnieuw een projectweek met inloopavond 
georganiseerd; ook dan bent u weer van harte welkom! 
 
 

Koningsspelen 
Voordat de kinderen van twee weken meivakantie gaan genieten staan op vrijdag 
21 april de jaarlijkse Koningsspelen weer gepland. De ochtend start in alle groepen 
met een gezamenlijk ontbijt. Hiermee dragen we als school graag uit hoe belangrijk 
het is dat kinderen ontbijten voor ze naar school komen. Daarnaast is het natuurlijk 
ook een gezellige manier om deze bijzondere dag te openen. De kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4 hebben een sportieve sport- en speldag in en rondom ons 
gebouw. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben een sport- en speldag 
op sportpark Hengelder met alle andere Zevenaarse basisscholen. We maken er 
een sportieve en gezellige dag van en duimen voor stralend weer!  

 
 
Centrale eindtoets 
Op 18, 19 en 20 april nemen onze groepen 8 (82 kinderen) deel 
aan de centrale eindtoets  van CITO. Alle Nederlandse 
basisscholen nemen een centrale eindtoets af. De afgelopen 
weken hebben de kinderen van de groepen 8 een definitief 
schooladvies gekregen. Dit advies komt tot stand op basis van 
de ontwikkeling die de kinderen de afgelopen 8 schooljaren 
hebben doorlopen. De centrale eindtoets kan enkel nog worden 
gebruikt om dit advies naar boven bij te stellen. Voor de school is 
de eindtoets een graadmeter om te kijken of de opbrengsten 
van het onderwijs naar verwachting zijn.  



  

 

Er zijn inmiddels 5 aanbieders van centrale eindtoetsen naast CITO. Op Lindenhage hanteren we CITO. De centrale 
eindtoets is hierbij onderdeel van het leerlingonderwijsvolgsysteem (afgekort LOVS). De ontwikkeling van onze 
kinderen in groep 1-2 wordt gevolgd aan de hand van leerlijnen. Onze school maakt bewust de keuze op deze leeftijd 
kinderen nog niet te toetsen. Vanaf groep 3 maken de kinderen op regelmatige basis toetsen die bij de methodes 
horen die onze school hanteert.  
 
Vanaf groep 3 maken de kinderen op Lindenhage tweemaal per jaar een leerlingvolgsysteem-toets (middenmeting 
en eindmeting). De toetsen uit het onderwijsvolgsysteem zijn landelijk genormeerd.Naast de observaties, leerlijnen 
en methodetoetsen geven deze toetsen een beeld van de ontwikkeling van uw kind. Voor de interpratatie van de 
toetsen vindt u een uitleg in de portfoliomap van uw kind(eren).  
 
 

Jeugdlintje gemeente Zevenaar  
 
Ken jij een leerling die in het afgelopen jaar iets bijzonders heeft gedaan voor een 
ander of voor de samenleving? Zoals een bijzondere prestatie 
verrichten, vrijwilligerswerk doen, een bijzonder initiatief 
nemen, geld inzamelen voor een goed doel? Nomineer dan 
deze leerlingen voor een jeugdlintje! Wil je iemand nomineren? 
Ga dan naar zevenaar.nl/jeugdlintje of scan de QR-code.  
 

Nomineren kan t/m 12 april 2023. Op 26 april 2023 reiken burgemeester Lucien van Riswijk, 
kinderburgemeester Catoo en een raadslid de jeugdlintjes uit. 
 
Schoolreisjes 
De schoolreisjes zijn weer in aantocht! Door de enthousiaste en kundige hulp van de oudervereniging is het weer 
gelukt om drie leuke dagen voor de kinderen van onze school te organiseren. De groepen 1-2 en 3 zijn vandaag op 
bezoek bij Megapret in Lievelde. Volgende week is het de beurt aan de groepen 4 en 5. Op woensdag 12 april gaan zij 
op bezoek bij pretpark Slagharen. De groepen 6 en 7 zijn als laatst aan de beurt en bezoeken attractiepark Toverland 
op woensdag 19 april. De schoolreisjes worden jaarlijks door de oudervereniging betaald uit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Wij wensen alle kinderen heel veel plezier tijdens de (komende) schoolreisjes en hopen op geslaagde 
dagen. Wij danken de oudervereniging voor de organisatie van deze dagen.  
 
Rots en watertraining 
Aanstaande woensdag start het nieuwe blok van Rots en water voor de groepen 6, 7, 8.  
Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en 
emotionele vaardigheden en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het persoonlijk vlak (hoe zien 
leerlingen zichzelf) en het sociale vaardigheden (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren. 
De training wordt wekelijks op woensdag van 14.15 uur –15.15 uur gegeven in de speelzaal van Lindenhage. Op 10 
mei is de eerste training.  De laatste training is op 28 juni. Heeft u interesse? Neem contact op met Mirjam Klapwijk 
(mirjam.klapwijk@liemersnovum.nl) 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Studiedag  
Basisschool Lindenhage is onderdeel van stichting Liemers Novum. Aanstaande 
donderdag 6 april staat er voor alle scholen van LiemersNovum een studiedag 
gepland. Op deze dag ontmoeten wij collega's van andere scholen en gaan we 
samen in gesprek over hoe we het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen 
kunnen bieden. We werken ook aan het toekomstplan ‘23 – ’27. Wat zal beter 
moeten de komende jaren of anders, wat gaat al goed? Wat vraagt dat van ons en 
van de organisatie? Omdat iedere school en omgeving anders is, verschillen de 
antwoorden per school. En toch zijn er bepaalde ontwikkelingen waarvan we vinden dat we die allemaal in gang 
moeten zetten de komende jaren! Welke zijn dat? Wat staat ons dan te doen? Dat zal in ons toekomstplan tot 
uitdrukking komen. Scholen zullen hier hun eigen jaarplannen uit voort laten vloeien. Deze plannen worden 
voorgelegd aan de MR en besproken, vervolgens worden deze gedeeld met u als ouders, verzorgers. U kunt de 
jaardoelen terugvinden in de schoolgids en wij informeren u over de voorgang o.a. via de nieuwsbrief. 
 
Onderzoek buitenspelen 
Vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen is er constante aandacht 
voor het sport- en beweeggedrag van kinderen, volwassenen en 
ouderen. Onder kinderen is er een dalende trend op het gebied 
van het behalen van de beweegrichtlijn. Deze beweegrichtlijn 
geeft aan wat de minimale sport- en beweegbehoefte is van 
kinderen (3x per week spier- en botversterkende oefeningen, 1 uur 
per dag matig intensief bewegen en voorkomen van veel 
stilzitten). Kinderen scoren vooral onvoldoende op het matig-
intensief bewegen. 43,2% van de kinderen in Nederland voldoet 
niet aan deze norm(RIVM, 2023). Dit is terug te leiden naar het 
verminderde buitenspeelgedrag in de huidige maatschappij (Slot-
Heijs et al., 2021). 
  
Om gerichte buitenspeelprojecten en -interventies te kunnen opzetten doet de Hogeschool Arnhem Nijmegen, in 
samenwerking met Ataro Sportservice, onderzoek naar de mogelijke belemmerende factoren voor het 
buitenspelen. Middels deze vragenlijst willen wij u vragen of u ons kan helpen om deze factoren te onderzoeken. Het 
invullen van de vragenlijst duurt 10 minuten en kan via deze link. De vragenlijst is anoniem en kan niet terug worden 
getraceerd naar de respondent. Onder de respondenten wordt een cadeaubon van 75,- euro voor het Klimbos in 
Garderen verloot. Daarnaast helpt u ons, en de kinderen, om buitenspelen weer op de kaart te zetten.  
 
 
In de bijlage treft u een sportieve en muzikale uitnodiging. Daarnaast treft een u een creatieve uitwerking van 
onze maandkalender.  

https://www.thesistoolspro.com/survey/rnk7n6418079249245
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