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Het voorjaar komt eraan.. 
 
Het is al weer februari. De winter zal zo langzamerhand toch wel achter de rug zijn. De dagen worden 

gelukkig al weer langer. 

Op school kunnen we nog steeds werken zonder dat er veel leerkrachten uitvallen. Wel af en toe 

iemand, maar tot nu toe hebben we dat redelijk goed kunnen opvangen deze periode. Kinderen die 

in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet meer tuis te blijven. De 

consequentie hiervan kan zijn dat er meer kinderen besmet raken op school. Ook voor de 

leerkrachten heeft dit gevolgen. Leerkrachten die de booster hebben gehad of recent besmet zijn 

geweest, mogen blijven werken als ze geen klachten hebben. Als leerkrachten besmet raken, moeten 

zij thuis blijven. Vervanging is nauwelijks te vinden. We vragen u met klem om uw kind thuis te 

houden als het klachten heeft, die passen bij het coronavirus. Na een negatieven zelftest en /of 

wanneer de klachten weer over zijn, mogen de kinderen weer naar school.  

In de huidige week hebben we in ieder geval al twee collega's in school die positief getest zijn. 

Hopelijk kunnen we een en ander draaiend houden. 

Doordat er de afgelopen periode ook regelmatig kinderen ziek thuis zijn, net in de periode dat de 

Cito-toetsen worden afgenomen. Dat kan er soms toe leiden dat kinderen wel 10 toetsen nog 

moeten inhalen. Diet toetsen moeten allemaal voor een bepaalde datum zijn gemaakt. Dat inhalen 

gebeurt in overleg met het kind en naar draagkracht. We laten de kinderen niet veel toetsen acher 

elkaar maken als we zien dat ze daar moeite mee hebben, of te kennen geven dat ze dit lastig vinden. 

Deze week is juf Lianne van der Vlag-Raveling gestart op school. Gedurende 4 dagen per week 

(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) ondersteunt zij als leerkracht het team in het kader van 

het Nationaal Programma Onderwijs. Doordat er deze week enkele collega’s uitvielen in vervand met 

corona heeft Juf van der Vlag meteen haar beste beentje moeten voorzetten en in groep 5-6 de 

reddende hand geboden. 

Welkom op school en beel plezier! In een volgende Lindenkrabbels stelt zij zich nader aan u voor. 

Langzamerhand gaan we hopelijk weer richting de samenleving die we kenden. We zijn er aan toe! 

Mede namens het team, 

Jack Lubberman, directeur 
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OUD PAPIER 

Vandaag wordt er weer oud papier opgehaald. De 

geluidswagen rijdt niet door omstandigheden. Helpt u om 

uw buren, etc. te helpen herinneren? 

 

AGENDA DE KOMENDE WEKEN: 
De week van 7 februari staat Parro open. Wilt u dan intekenen voor een gespreksmoment? 
Maandag 7 februari is Parro vanaf 9.00 in te vullen. Dit kan tot vrijdag 11 februari om 16.00 uur. 
 
Maandag 7 februari: 9.00 Parro wordt geopend. Teken in voor een oudergesprek. 
Dinsdag 8 februari: Parro staat open. 
Woensdag 9 februari: Studiedag. Alle kinderen zijn de hele dag vrij 

Parro staat open. 
Donderdag 10 februari: Parro staat open. 
Vrijdag 11 februari: Parro staat open tot 16.00 uur 
Maandag 14 februari: geen bijzonderheden 
Dinsdag 15 februari: geen bijzonderheden 
Woensdag 16 februari:  
Donderdag 17 februari: De schoolverpleegkundige komt op school voor de screening van groep 7. 
Denkt u er aan de vragenlijst die thuisgestuurd is, in te vullen? Het onderzoek vindt plaats zonder de 
ouders. 
Vrijdag 18 februari: Sport- en speldag in school. 
Maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari: voorjaarsvakantie 

 

 
 



 

 Lindenkrabbels nr. 7   4 februari 2022 

GGD-ONDERZOEK 
Donderdag 17 februari komt de doktersassistent van de GGD  groep 7 screenen. Vergeten de ouders 

van die groep niet de vragenlijst in te vullen voor deze datum? De ouders hoeven niet bij het 

onderzoek te zijn. De GGD meet lengte en gewicht van de kinderen. 

Dit onderzoek vindt jaarlijks plaats, altijd in groep 2 en in groep 7. Gedurende de 

basisschoolloopbaan ziet de GGD de kinderen dus twee keer. Tot 2021 vonden beide onderzoeken op 

school plaats. Nu is het onderzoek als uw kind in groep 2 zit, op het consultatiebureau. Het 

onderzoek als uw kind in groep 7 zit, is op school. Het onderzoek maakt deel uit van de reguliere zorg 

die wordt verleend aan alle kinderen in Nederland. Wij gaan er van uit dat alle kinderen meedoen. 

 

TREFWOORD 

 

Trefwoord is al ruim 25 jaar dé methode voor levensbeschouwing op  basisscholen. Centraal 
in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand 
van eigentijdse verhalen en  
BEWONDEREN (week 5 t/m 7) 
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot verwondering. Over wat bewondering 
van mensen kan betekenen. Over het wonder van het kleine en kwetsbare. 
Bijbelverhalen onderbouw:  
Week 5: Jezus loopt over het water (Matteüs 14, 22-33); Veel te veel (Marcus 6, 30-44). 
Week 6: De commandant bewondert Jezus (Matteüs 8, 5-13); Geeft Joël alles weg? (Matteüs 19, 16-
22). 
Week 7: Een mosterdzaadje (Matteüs 13, 31-32); Jezus keert alles om (Matteüs 5, 38-41). 
Bijbelverhalen middenbouw:  
Week 5: De storm op het meer (Lucas 8, 19-25); Genoeg voor iedereen (Matteüs 14, 13-21). 
Week 6: Joas de Rijke (Lucas 18, 18-25); Een goed mens (Lucas 7, 1-10). 
Week 7: Gewoon (Matteüs 5, 38-41); Het mosterdzaadje (Lucas 13, 18-19). 
Bijbelverhalen bovenbouw:  
Week 5: Lopen over water (Marcus 6: 45-56); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14, 13-21). 
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Week 6: Veel te moeilijk (Lucas 18, 18-25); Zorgen om de slaaf van een Romeinse officier (Lucas 7, 1-
10). 
Week 7: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-41); Een verhaal dat niet kan (Lucas 13, 18-19). 
 

KWINK  
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als  het gaat om alles wat uw 
kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden.  
De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig 
online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school.  
 
Op de bijlage van Kwink over de lessen 1 t/m 15 ziet u de inhoud van de onderwerpen die we de 
komende periode behandelen. De  
Het nieuwe jaar is al even begonnen en  het schooljaar is alweer meer dan halverwege. Ook indeze 
tweede helft willen we kinderen, naast kennis, belangrijke vaardigheden leren die nodig zijn om op een 
succesvolle en fijne manier te kunnen meedoen aan onze samenleving. Daarvoor is het nodig dat 
kinderen zichzelf goed leren kennen en weten waar hun grenzen liggen. Ook de omgang met anderen is 
cruciaal, zoals het kunnen inleven in anderen. We noemen deze vorm van leren ook wel: sociaal- 
emotioneel leren (SEL). Wij laten ons op onze school bij SEL ondersteunen door de methode Kwink. 
Je kind weet daar vast wel iets leuks over te vertellen. 

 
De lessen 11 t/m 15 van Kwink 
Dit is in het kort de inhoud van de lessen 11 t/m 15 van Kwink: 
Les 11: Ik kan helpende woorden of gedachten gebruiken als ik iets moeilijk vind. 
Les 12: Ik zie het als een ander zich niet prettig voelt door mij en weet wat ik kan doen. 
Les 13: Ik zet door en kan mezelf motiveren als ik iets lastig vind om te doen. 
Les 14: Ik kan positief communiceren en op een goede manier feedback geven. 
Les 15: Ik kan een probleem oplossen door óók naar de ander te luisteren. 

Kwink thuis 

De vaardigheden die bij sociaal-emotioneel leren horen, kan je kind in allerlei 
situaties toe- passen. Zo is de vaardigheid ‘Zelfmanage ment’ belangrijk als je kind 
op het sportveld staat en zijn emoties onder controle moet houden. En de 
vaardigheid ‘Besef van jezelf’ speelt een rol als je kind moet inschatten waar zijn 
grenzen liggen. Je snapt het al… 
Ook thuis kunt u dit soort vaardigheden op een speelse manier met je kind 
oefenen. 

Koelkastposter voor thuis 

Als bijlage de nieuwste Kwink-koelkastposter voor thuis. Met deze poster ga je thuis met je 

kind in gesprek over sociaal-emotionele thema’s. De poster biedt ook leuke activiteiten voor 

thuis aan.  
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