Volop aan de slag…
Het schooljaar is al weer ruim een maand oud.
We zitten nu in de 6e schoolweek.
Gelukkig gaat het de goede kant op met de
Corona-ontwikkelingen, in ieder geval voor wat
de besmettingen bij ons op school betreft.
Helaas hebben we in deze eerste periode wel
een en ander aan pech gehad doordat
leerkrachten onverwacht uitvielen. Meteen na
de start van het schooljaar was juf Anholts voor
een onderzoek en hartkatherisatie in het
ziekenhuis. Hierdoor was ze een aantal dagen uit
de running. Gelukkig was alles in orde en is ze
weer enthousiast aan de slag.
Na enkele weken liep meester Wijbenga een
blessure op bij het sporten. Na eerst een tijdje te
hebben geprobeerd gewoon te werken, bleek er
na doktersonderzoek toch een flinke
hersenschudding te hebben. Hij herstelt daarvan
nu thuis.
Gelukkig wordt meester Wijbenga de meeste
dagen vervangen door Juf Klok. Dit zal ook de
komende weken zo zijn. Af en toe springt
meester Schonewille bij (heeft vorig jaar groep 7
van oktober tot mei gedaan), of kan juf Piening
iets ruilen.
Jack Lubberman, directeur

Dinsdag studiedag.
Denkt u er aan dat we aanstaande dinsdag een
studiedag hebben?
We werken dier dag aan verschillende
onderwerpen. In de ochtend volgen we een
training over feedback en kindgesprekken. In de
middag gaan we aan de slag met rekendidactiek.

Oudercontactmomenten
Gelukkig kunnen de leerkrachten u weer in
levende lijve ontmoeten bij de
oudercontactmomenten. Die zijn de komende
twee weken. Als het goed is, heeft u ingetekend
via Parro. Wees dus welkom. Dit geldt voor
beide ouders en uw kind.

Kinderboekenweek
Worden wat je wil
De Kinderboekenweek vindt in 2021 plaats van 6
tot en met 17 oktober. De Kinderboekenweek
staat dit jaar in het teken van Worden wat je
wil waarbij kinderen alle beroepen kunnen
worden die ze willen en alvast kunnen dromen
over later.
Op school openen we met de kinderen de
Kinderboekenweek op woensdag 6 oktober.
Tijdens deze week doen we in alle groepen veel
dingen die te maken hebben met lezen en het
thema “worden wat je wil”.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in
tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder
kind kan worden waar het van droomt.
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen
spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze
worden geïnspireerd door hun idolen of helden:
een bekende zangeres, voetballer of YouTuber.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles
worden wat je wil en alvast dromen over later!
Bette Westera schrijft het
Kinderboekenweekgeschenk voor de 67ste
Kinderboekenweek en Mark Janssen maakt het
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Prentenboek van de Kinderboekenweek. De
Kinderboekenweek is de grootste
leesbevorderingscampagne voor kinderen in
Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk
kinderen te enthousiasmeren om boeken te
lezen. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt
cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de
Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste
€ 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek is
tijdens de Kinderboekenweek te koop voor €
7,25.

kinderen bieden waar zij behoefte aan hebben.
Ze zegt “Alle kinderen zouden de gewone
basisschool moeten gaan. Als een kind extra zorg
nodig heeft, moeten wij eerst proberen of we
dat goed kunnen bieden. Als dat niet goed lukt
en het kind zou behoefte hebben aan “meer”,
proberen we dat en pas als dat niet lukt dan is
speciaal onderwijs aan de orde.

Voor de tiende keer zal Kinderen voor Kinderen
bij het thema van de Kinderboekenweek weer
een passend lied uitbrengen, dat tevens de
titelsong is van het gelijknamige nieuwe album.
We sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag
15 oktober op een bijzondere manier.

Vrijdag 15 oktober Feestdag 40
juf Anholts 40 jaar in het
onderwijs.
Juf Anholts was dit jaar op 31 juli 40 jaar als
leerkracht actief in het onderwijs. Haar hele
werkzame leven heeft ze gewerkt met de
jongere kinderen op de school. Het laatste
decennium als onderbouwleerkracht bij ons op
CBS De Lindenborgh. Het is voor zowel de
collega’s als haar leerlingen ontzettend fijn een
“kleuterjuf” te hebben met zo’n hart en gevoel
voor kinderen en de gave op het juiste moment
de juiste aanpak te vinden om de kinderen de
goede begeleiding te bieden. Juf Anholts is de
kleuterjuf zoals je die zelf graag zou willen en
zoals je die graag voor je kinderen ziet. Met
aandacht en inlevingsgevoel en op het juiste
moment ook de wat strengere juf als de
kinderen dat nodig hebben. Juf Anholts wil alle
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We zijn blij met juf Anholts en hopen nog veel
jaren met haar als collega te kunnen werken!
Toen we met juf Anholts spraken over op welke
manier we een feestje zouden gaan vieren, zij ze:
Ik heb alle kinderen die hier op school zijn
gestart als kleuter in mijn klas gehad. Ik wil graag
een feestje vieren door een voorstelling te
regelen voor alle kinderen, zodat iedereen er van
kan genieten.

1 oktober 2021

Op vrijdag 15 oktober gaan we dus feest vieren
op school. U krijgt nog nadere informatie over
hoe wij dit verder vormgeven. Juf Henny
trakteert alle kinderen van de school op een
voorstelling op het podium op het leerplein van
de school.
Verder maken we er de hele dag een geweldige
feestdag van!

Trefwoord
De komende periode spreken we over
verstandig en onverstandig handelen. En hoe er
soms meer nodig is dan alleen gezond verstand
als het om levensvragen gaat.

Bijbelverhalen onderbouw:
Week 40: Salomo kiest wijs (1 Koningen 3, 1 –
15); Een wijze koning (1 Koningen 3, 16 – 20).
Week 41: Werken voor de wijze koning (1
Koningen 4 – 7); De koningin van Seba wil het
met eigen ogen zien (1 Koningen 10, 1 – 13).
Week 42/42: Een nare droom (1 Koningen 11, 1
– 13).

Week 42/43: Salomo’s wijsheid en roem (1
Koningen 10, 1-12); Beroemd, wijs, rijk en...
dom? (1 Koningen 11).

Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 40: Salomo wordt koning (1 Koningen 1,
28-48; 2, 10; 3, 5-15); Goed of kwaad? (1
Koningen 3, 16-20).
Week 41: Salomo krijgt aanzien, rijkdom en
macht (1 Koningen 4, 20; 5, 1-14; 1 Koningen 6, 7
en 8); Salomo’s gebed (1 Koningen 8, 22-66).
Week 42/43: Salomo’s wijsheid en roem (1
Koningen 10, 1-12); Beroemd, wijs, rijk en...
dom? (1 Koningen 11).

Kwink
In de komende weken werken we met KWINK
aan de volgende vaardigheden:
Relaties hanteren en keuzes maken.
De eerste weken werken we hierbij aan “positief
communiceren” en gedoe voorkomen en daarna
aan het herkennen van emoties als je een keuze
moet maken. De nieuwe koelkastposter is nog
niet binnen.
Zodra deze er is sturen we die aan u via de mail.

Bijbelverhalen middenbouw:
Week 40: Salomo wordt koning (1 Koningen 1,
28-48; 2, 10; 3, 5-15); Goed of kwaad? (1
Koningen 3, 16-20).
Week 41: Salomo krijgt aanzien, rijkdom en
macht (1 Koningen 4, 20; 5, 1-14; 1 Koningen 6, 7
en 8); Salomo’s gebed (1 Koningen 8, 22-66).
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Remproef
Vandaag werd door de mensen van de Stichting
Bevordering Verkeereducatie voor de groepen 5
en 6 de remproef gedemonstreerd.
Aan kinderen uit deze groepen werd getoond
hoeveel de remweg is van een auto die 30
kilometer rijdt en de auto die 50 kilometer per
uur rijdt.
De straat voor de school werd afgezet en de
instructeurs deden de remproef terwijl de
kinderen eerst uitleg in de klas hadden gehad en
vervolgens keken hoe groot die remweg is en
wat het verschil in snelheid dan betekent.

Amuze
Als bijlage bij deze Lindenkrabbels doe ik nog
een keer een brief over kinderkoor Amuze. Om
de week is op donderdagmiddag het koor in de
school aan het repeteren. De eerste keer was de
belangstelling nog erg gering. Het zou jammer
zijn als het koor zou moeten stoppen dor gebrek
aan belangstelling.

Informatieavonden
De afgelopen twee weken waren de
informatieavonden voor alle groepen. Bij alle
avonden ben ik aanwezig geweest en ik heb
genoten van uw enthousiaste aanwezigheid en
van de leerkrachten die ook blij waren dat de
ontmoetingen weer op deze manier kunnen.
We zijn goed begonnen en hopen dit jaar het
goede begin om te zetten naar een goed
vervolg!
Namens het team,

Jack Lubberman,
directeur
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