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The finishing touch…. 

Vrijdag 1 juli. Over twee weken is de laatste schooldag. In deze laatste weken van het schooljaar 
staat er weer van alles te gebeuren met het oog op die afsluiting. 
Momenteel zijn de contactmomenten gaande. De afsluitende gesprekken tussen ouders, kind en 
leerkrachten. De muziek van de afscheidsmusical van groep 8 klinkt dagelijks door de school bij de 
repetities. Diezelfde groep 8 orienteert zich op het vervolgonderwijs. Ook in alle andere groepen zijn 
de laatste voorbereidingen voor het naderend afscheid druk gaande. 
Deze week was in de groepen 1,2 en 3 de jaarlijkse schoonmaakavond. Gelukkig heeft zich weer een 
mooi aantal ouders ingezet voor die extra schoonmaakronde. Bedankt voor jullie hulp! 
Het schoolteam richt zich, naast het afsluiten van het huidig schooljaar, op de overdracht naar het 
schooljaar 2022-2023. De afgelopen week zijn de schoolgids, de jaarkalender, de jaarplanning met de 
medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld. Gisteren heeft u de indeling van de leerkrachten 
voor het komend schooljaar en de jaarkalender ontvangen. In deze Lindenkrabbels neem ik u 
ondermeer mee in de plannen voor het volgend schooljaar. 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Jack Lubberman, directeur 
 

Groep 8 op excursie naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

Vandaag, vrijdag 1 juli,  bezocht groep 8 het Herinneringscentrum Kamp Westerbork op de dag dat 

het precies 80 jaar geleden is dat het kamp in gebruik genomen werd. 

Na eerst een film te hebben bekeken over het leven van Henny Dormits, ging de groep lopend naar 
het kampterrein. Daar werden we door gids Patrick rondgeleid. Hij vertelde over hoe het kamp tot 
stand gekomen was en hoe alles functioneerde en er uit had gezien. Daarnaast vertelde hij ook 
verschillende verhalen over wat mensen in het kamp hadden meegemaakt, bijvoorbeeld over Bram 
en Eva en over de kleine baby Machiel. Bijzondere verhalen met een minder mooie afloop, dat was 
de realiteit van het kamp. 

Vanwege deze historische datum was er een filmploeg van Holocaust Centrum Chicago met een 
overlevende uit kamp Westerbork aanwezig om een documentaire over haar te maken. Op een 
gegeven moment komt juist deze vrouw, genaamd Rodi Waterman Glass, naar onze groep 
toegelopen en vertelt spontaan haar levensverhaal als kind uit die tijd. Van hoe zij in het kamp 
terechtgekomen is, van wat ze meegemaakt heeft en hoe zij op een wonderlijke wijze gered is, 
doordat een Duitse officier haar naam op de transportlijst had doorgestreept. Zo is zij gered en heeft 
het kamp overleefd! Rodi was zelf diep ontroerd toen zij haar verhaal aan ons vertelde en zo ook de 
leerlingen, leerkrachten en begeleiders raakten. En hoe bijzonder is het dat je nog iemand van de 
5000 overlevenden na bijna 80 jaar treft op de plek waar het allemaal gebeurd is. 

Al met al een ervaring die bij iedereen diepe indruk heeft gemaakt en waarmee haar verhaal 
doorverteld kan worden aan volgende generaties. Opdat wij nooit vergeten……! 
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OPA 1 juli.  

Vanavond is de laatste oudpapieractie van dit schooljaar. Gelukkig is de bemensing weer rond en 

hebben we voldoende helpers om het papier weer in de vrachtauto’s te krijgen. We zijjn aan het 

nadenken over die bemensing vanaf het komend schooljaar. We spelen met de gedachte om ouderst 

te vragen allemaal 1 of 2 keer jaar een ronde mee te lopen. Als ieder zijn deel pakt, zou dat toch 

moeten lukken. Volgend jaar meer hierover. 

Denkt u ondertussen aan het klaarzetten van het papier voor vanavond? 

AGENDA KOMENDE 2 WEKEN. 

• Vrijdag 1 juli: groep 8 naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 

• Komende week: Contactgesprekken. 

• Dinsdag 5 juli: Verjaardags- en afscheidsfeest in de onderbouw. In groep 1,2,3 en 4 vieren de 

juffen hun verjaardag en het afscheid van de juf van dit schooljaar.  In circuitvorm zijn er allerlei 

leuke spelletjes.  De kinderen van deze groepen mogen verkleed komen en krijgen traktaties. Ze 

hoeven alleen een lunch mee te nemen deze dag. 

• Donderdag 7 juli: Vakantielezen! Op donderdag 7 juli komt de bibliothecaresse weer in groep 3 
en 4 om in de klas over het project vakantielezen te vertellen. De vorige keer waren er een aantal 
ouders op school om te horen hoe dit werkt in de klas. Maar deze keer horen jullie hoe je in de 
zomervakantie verder kunt lezen met je kind. De ouders van groep 3 nogmaals welkom vanaf 
10.00 u. en de ouders van groep 4 vanaf 10.15 in de klas om mee te luisteren met je kind. 

 

• Donderdag 7 juli: Afscheid groep 8 (’s middags met de leerlingen en ’s avonds met de ouders van 

groep 8) 

• Maandag 11 juli t/m woensdag 13 juli: schoolkamp groep 8. Groep 8 is daarna vrij. 

• Vrijdag 15 juli: Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 

• Zomervakantie tot maandag 29 augustus! 
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Trefwoord  
Het thema van de komende twee weken (week 27 en week 28) is “Liever een lied”. In dit thema 
ontdekken de kinderen hoe het zingen van en het luisteren naar liederen een dimensie toevoegt aan 
het leven van mensen.  
Klanken en woorden om de dag te genieten, te eren, te gedenken, of gewoon door te komen. 

Bijbelverhalen onderbouw: 

• week 27: Psalm 8 ‘Wat is alles mooi, God!’ (Psalm 8); Psalm 122 ‘Ga je mee naar de stad van 

vrede?’ (Psalm 122). 

• week 28: Psalm 126 ‘Een lied van troost bij verdriet’ (Psalm 126); Psalm 23 ‘Hij zorgt goed voor 

mij’ (Psalm 23). 

Bijbelverhalen middenbouw: 

• week 27: De opa van Levi (1) (Psalm 122) De opa van Levi (2) (Psalm 8). 

• week 28: De opa van Levi (3) (Psalm 23); De opa van Levi (4) (Psalm 126). 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

• week 27: Het boekje (Psalm 122); Groot en klein (Psalm 8). 

• week 28: Schaap en herder (Psalm 23); Het komt goed (Psalm 126). 



 

5 
 Lindenkrabbels nr. 13                                                                                                                       1 juli 2022 

 
 
Kwink  
Volgende week ronden we les 19 af: Een probleem 
oplossen. Als kinderen samen iets gaan doen, kunnen er 
problemen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer de één 
zomaar ergens mee begint en de ander iets anders in zijn 
hoofd heeft. Dan leidt dat al gauw tot frustratie, 
teleurstelling en uiteindelijk tot een conflict. De kinderen 
oefenen deze week duidelijk te vertellen wat ze zelf 
willen en goed te luisteren naar wat de ander wil. Dit kan 
leiden tot meer begrip en zo kunnen ze beter samen 
problemen oplossen. Wat wil ik? Wat wil jij? Wat is goed 
voor ons allebei? 
 

 

JAARPLAN 2022-2023 DE LINDENBORGH  
  
De school werkt dit jaar verder aan schoolverbetering. Dit gebeurt in het kader van het regulier 
traject dat de school en tevens in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.  
Kwaliteitsverbetering is een voortgaand proces. Het betreft de volledige school in al haar 
aspecten. In het jaarplan is een weergave van een aantal belangrijke onderdelen van het traject 
weergegeven.  De school werkt uiteraard aan de vastgestelde kerndoelen.   
  
• Vakdidactiek en het aanbod in het vakgebied rekenen. Het team volgt een cursus die gericht 
is op het verwerven van de meest actuele kennis en inzichten betreffende het rekenonderwijs en 
rekendidactiek. Het betreft 8 bijeenkomsten gedurende het schooljaar. De cursus is een vervolg op 
de cursus die in het schooljaar 2021-2022 is gevolgd.  
• Vervolgen didactische vaardigheid, o.a. door toepassing van het model van Expliciete Directe 
instructie en het bieden van meer kindgericht onderwijs. Deze inzichten worden deels meegenomen 
in het bovengenoemde rekentraject, deels door interne deskundigheidsbevordering onder 
aanvoering van directeur en intern begeleider.   
• Vervolg beleid meer- en hoogbegaafdheid. De school werkt met een “breinbrekersgroep”. 
Eén collega heeft zich gespecialiseerd in dit onderdeel en neemt de uitvoering van dit ‘vakgebied’ 
over. Beleidsdocument actualiseren.  
• De zorgsystematiek en het handelingsgericht werken. Voortgaand op de ingezette lijn op het 
gebied van de leerlingenzorg.  
• Samenwerking met ouders. De ingezette lijn wordt voortgezet.  
• De school gaat aan de slag met Bouw en Close Reading. ! Bouw! is het effectieve 
computergestuurde interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op 
problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven, actief ondersteund 
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door tutors (ouders, oudere leerlingen, vrijwilligers of klassenassistenten). Close Reading is een 
manier van lezen waarbij leerlingen een uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een 
ander leesdoel. Het doel van Close Reading is dat kinderen de tekst goed begrijpen en erachter 
komen wat de schrijver met de tekst wil vertellen. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag. 
Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over de tekst en beantwoorden deze, maken 
aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen hebben.  
• De Bibliotheek op school gaat van start.  
• De school gaat groepsdoorbrekend werken om kinderen nog meer op hun eigen niveau te 
kunnen bedienen. Door op hetzelfde moment in de hele school hetzelfde vak aan te bieden, maken 
we het mogelijk de leerling die behoefte heeft aan extra begeleiding op een ander niveau, aan te 
sluiten bij instructie bij een andere groep. 
• Actualiseren van de bestaande beleidsdocumenten (verkeer, cultuur)  
 
De school vervolgt de extra inspanningen in het kader van het NPO (Nationaal Programma 
Onderwijs) om de achterstanden die zijn ontstaan tijdens de corona-periode positief te beïnvloeden, 
dan wel op te heffen In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, waarbij specifiek 
aandacht wordt geschonken aan het verkleinen van de achterstanden die zijn ontstaan in de periode 
van de coronapandemie. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is er extra 
onderwijsformatie voor (ca. 0,8 wtf) aan het team toegevoegd.  

  Die extra inzet richt zich op de volgende gebieden:  
• Versterken van de vaardigheid op het gebied van heel gerichte feedback  
• Leerlingen zelf concreter laten nadenken over het leerproces; proces van weten, begrijpen en 
leren; leren leren, bereidheid om vaardigheden in te zetten.  
• Eén op één-begeleiding gedurende een aantal dagdelen per week van leerlingen die een 
extra begeleidingsbehoefte hebben.  
• Leren van- en met medeleerlingen (oud en jong koppelen aan elkaar)  
• Samenwerkend leren.  
 

De voortgang van het jaarplan zal worden gemonitord.   
  

Luizen 
Na iedere schoolvakantie vinden op school de luizencontroles plaats. Het luizenopsporingsteam is op 
dan 2 ochtenden op school om alle kinderen te kunnen controleren. We hebben de afspraak dat de 
resultaten van de controles worden doorgegeven aan de directeur en het team. De ouders van het 
luizenopsporingsteam communiceren daarover niet zelf met anderen. 
Die controles zijn uiteraard geen garantie dat er tussentijds geen luizen kunnen voorkomen bij 
kinderen. Regelmatig merken we dat dit wel aan de orde is. Wij willen u vragen zelf ook regelmatig te 
controleren. Zie ook: https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/hoofdluis/  

 
Burgerschap 
De school werkt uiteraard aan de vastgestelde kerndoelen. In augustus 2021 werd het kerndoel over 
burgerschap een verplicht onderdeel voor alle scholen in Nederland. 
 

https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/hoofdluis/
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•  
 

 
De primaire kerndoelen voor burgerschap zijn:  
De leerlingen leren: 

• hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.  

• zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.  

• hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een 
belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit 
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Andere kerndoelen die gerelateerd 
kunnen worden aan Burgerschap zijn kerndoel 34,35,39, 47 en 53:  

• zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.  

• zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.  

• leren met zorg om te gaan met het milieu.   

• de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in 
binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, 
recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht 
besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de 
Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.  

• over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en 
kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. Bij de samenstelling van ons 
curriculum zullen we de bovenstaande kerndoelen als uitgangspunt moeten nemen.  

 

Hoe doen we dat? 
Deze kerndoelen moeten herkenbaar terugkomen in onze lessen. De methoden Kwink en Trefwoord 
leveren daaraan een belangrijk aandeel.  
We spreken met de kinderen over hun gedrag, over de manier waarop je met elkaar over problemen 
praat en over hoe je problemen samen oplost. 
Dit is gedurende het gehele schooljaar aan de orde, zowel in beide methoden als ook in de 
gesprekken die we dagelijks net de kinderen hebben.  
Een van de belangrijke afspraken die we hebben, is dat we niet over elkaar spreken, maar met elkaar. 
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Als er iets is, bespreek je dat met elkaar en ga je niet kletsen over de ander, maar praten met elkaar. 
Op school is dat een vaak voorkomend gespreksonderwerp in de gesprekjes na de pauzes. 
We merken dat dat een item is dat je moet blijven benadrukken.  
Ouders hebben daarin ook een belangrijke rol. Opvoeden doe je thuis en voor een deel ook op 
school.  Burgerschap leren we dus ook samen aan onze kinderen. De kinderen hebben de 
voorbeelden van volwassenen nodig. Samen geven we onze kinderen de levenslessen. 
 
Wij wensen u een goede jaarafsluiting! 
 
 
Namens het team, 
 
Jack Lubberman 
 
 
 

 
 
 
 

 


