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Een nieuw schooljaar… 
De zomervakantie zit er weer op. Aanstaande maandag om 8.25 gaat de schoolbel weer voor de 

eerste keer in het nieuwe schooljaar. We staan weer aan de startstreep van een mooi schooljaar. 

Hopelijk zijn in de zomervakantie op persoonlijk gebied geen vervelende zaken aan de orde geweest. 

Maatschappelijk gezien is er op allerlei gebieden veel onrust geweest in de afgelopen tijd. 

De zomervakantie was voor de kinderen en andere vakantievierders waarschijnlijk een ideale 

vakantie voor wat het weer betreft. Voortdurend mooi zomerweer en veel zwembadweer.  

We staan weer in de startblokken voor een mooie start. 

Namens het team wens ik u allen een goed schooljaar toe! 

Jack Lubberman, directeur 

 

Inloop bij de start van het schooljaar. 

Aanstaande maandag 29 augustus start de school weer om 8.25 uur. Het zal wellicht weer even 

wennen We willen iedereen vragen op tijd te komen. Alle ouders kunnen met hun kind mee om bij 

de start van het schooljaar te zijn. Maak gebruik van die mogelijkheid 😊 Uiterlijk 9.00 uur 

verwachten we dat we zonder ouders weer verder kunnen met het dagprogramma. 
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Informatieavonden 

Ze staan nog niet in de jaarplanning die u heeft ontvangen, toen waren de data nog niet vastgesteld. 
De informatieavonden worden gehouden op de volgende dagen en tijden: 

• Maandag 19 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 6 - 7 

• Dinsdag 20 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 1 – 2 

• Dinsdag 20 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 8 

• Donderdag 22 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 5 

• Dinsdag 27 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 3 

• Dinsdag 27 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 4 
Soms moeten ouders zich misschien verdelen: de éne ouder, bij de éne groep en de ander bij de 
andere groep. 
We vinden het erg prettig om alle ouders te ontmoeten tijdens deze avonden. We beginnen met 
inloop voor een kop koffie en om 19.00 starten we met de informatieavond. 
Wees welkom! 
 

Personeel 

Het team is na een wat krakkemikkige start van de vakantie weer opgeladen terug. In de eerste 

vakantieweek kregen 5 collega's corona, maar gelukkig zijn ze (vrijwel) allemaal weer hersteld. 

Iedereen is deze week al volop aan de slag geweest in de voorbereiding. Helaas is juf Wever nog ziek. 

Longcovid zorgt ervoor dat zij nog niet weer haar reguliere werk kan opnemen. Hoe graag ze dat ook 

wil. Ze voelt zich gezond en kan rustig buiten zijn, fietsen, etc, maar werken lukt absoluut nog niet. 

Juf Bettie Gerrits en juf Lianne van der Laan nemen haar lessen over in groep 1 en 2, juf Lianne van 

der Laan heeft de vijdag groep 3. 

Meester Boels is op donderdag ambulant. Hij doet dan schoolleiderstaken. Zij lessen in groep 8 

worden dan overgenomen door meester Arend Blok. 

In de komende Lindenkrabbels zullen de stagiaires die het komend schooljaar bij ons praktijkervaring 

opdoen zich aan u voorstellen. 

Agenda: 

• Maandag 29-8 8.25 Start van het schooljaar. Inloop voor alle ouders van alle groepen van 

8.25 - 9.00 uur. 

• Donderdag 1 september: 17.00: MR-vergadering 

• Vrijdag 2 september: OPA (Oud Papier Actie)  

• Vrijdag 2 september: 13.30 - 14.00 gaan de groepen 5,6,7,8 zwemmen. 

• Maandag 19 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 6 - 7 

• Dinsdag 20 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 1 – 2 

• Dinsdag 20 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 8 
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• Donderdag 22 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 5 

• Vrijdag 23 september: Lindenkrabbels 2 

• Dinsdag 27 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 3 

• Dinsdag 27 september: 18.45 - 20.00 informatieavond groep 4 

 

 

Zwemmen groep 5,6,7,8 

Aanstaande vrijdag gaan de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zwemmen. Ze vertrekken vanuit school 

en zijn rond 14.00 uur weer terug op school. De ouders van de betreffende leerlingen krijgen van de 

leerkrachten nog een aparte brief hierover gestuurd met het verzoek deze goed te lezen en 

eventueel ondertekend terug te sturen. Dit gaat dan ook specifiek om toestemming voor bepaalde 

zaken: 

• Kinderen die geen zwemdiploma hebben, mogen namelijk niet in het zwembad, tenzij de 

ouders een schriftelijke verlaring tekenen dat zij met zwembandjes om wel in het water 

mogen volgens de aanwijzingen van de begeleiders; 

• Kinderen gaan met de leerkrachten rond 14.00 weer mee naar school, tenzij de ouders 

verklaren dat de leerlingen onder verantwoordelijkheid van de ouders in het zwembad 

mogen blijven. 

 



 

 Lindenkrabbels nr. 1   26 augustus  2022 

 

Startafspraken Gouden weken en schoolregels 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het 

schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de 

leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed 

pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. De 

beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. 

Vijf fasen van goede groepsvorming 

Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Na deze weken 

zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. Na elke 

zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook 

gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, als er bijvoorbeeld 

nieuwe leerling komen. De fasen zijn: 

• Forming: oriënteren 

Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur. 

• Storming: presenteren 

De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een volger? 

• Norming: normeren 

De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak 

in de samenwerking. 

• Performing: presteren 

De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar 

iedereen zich aan houdt. 

• Reforming: evalueren 

Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe 

groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8. 

In de eerste periode zullen we dus veel aandacht besteden aan de manier waarop we omgaan met 

elkaar. Onze schoolregels zijn belangrijk. 

1. We vertrouwen elkaar 
2. Iedereen hoort erbij 
3. We werken en spelen samen 
4. We helpen elkaar 
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We maken in de groep afspraken die we hanteren in en buiten de groep. In de eerste periode van het 

jaar zullen we behoorlijk wat extra geven aan deze afspraken en elkaar daaraan sterk houden. 

In de informatie-avonden zullen we hierop terugkomen. 

 

Trefwoord 

 
In deze Lindenkrabbels de planning van Trefwoord tot en met week 38. 

STARTWEEK 
Bijbelverhaal onderbouw: De twaalfjarige Jezus (Lucas 2, 41-52). 
Bijbelverhaal middenbouw:: Een vader had twee zonen (Matteüs 21, 28). 
Bijbelverhaal bovenbouw: Helpen in de wijngaard (Matteüs 21, 28). 
  
Bijbelverhalen onderbouw: 
Psalm 8 ‘Wat is alles mooi, God!’ (Psalm 8); Psalm 122 ‘Ga je mee naar de stad van vrede?’ 
(Psalm 122). 
Psalm 126 ‘Een lied van troost bij verdriet’ (Psalm 126); Psalm 23 ‘Hij zorgt goed voor mij’ 
(Psalm 23). 
  
Bijbelverhalen middenbouw: 
De opa van Levi (1) (Psalm 122) De opa van Levi (2) (Psalm 8). 
De opa van Levi (3) (Psalm 23); De opa van Levi (4) (Psalm 126). 
  
Bijbelverhalen bovenbouw: 
Het boekje (Psalm 122); Groot en klein (Psalm 8). 
Schaap en herder (Psalm 23); Het komt goed (Psalm 126). 
  
ZOEKTOCHT (week 37 t/m 38) 
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Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en 
tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 
  
Bijbelverhalen onderbouw: 
week 37: Abraham voelt zich niet thuis (midrasj); Abraham gaat op weg (Genesis 11, 30-12, 
5). 
week 38: Abraham in Egypte (Genesis 12: 10-13); Farao en Abraham (Genesis 12: 14-20). 
 
Bijbelverhalen middenbouw: 
week 37: Abraham in de godenwinkel (midrasj en Genesis 11, 31-32); Het begin van de 
zoektocht (Genesis 12, 1-9). 
week 38: Abraham en Sara gaan naar Egypte (Genesis 12, 10-16); Vreemde rampen in Egypte 
(Genesis 12, 17-20). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw: 
week 37: Ruzie in de winkel (midrasj en Genesis 11, 31-32); Weer op reis (Genesis 12, 1-9). 
week 38: Het gaat mis (Genesis 12, 10-16); Weer op het goede spoor (Genesis 12, 17-20). 
 
 

Kwink 
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In de komende periode werken we met Kwink, onze 

methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en 

burgerschapsvorming, aan de volgende onderwerpen: 

Planning voor de periode 29-aug t/m 9-sep 

• Besef van jezelf 

• Besef van de ander 

Onderbouw: Verkennen van de nieuwe groep. 

Midden- Bovenbouw: Vertellen over jezelf en ontdekken 

wie je klasgenoten zijn. 

Planning voor de periode 12-sep t/m 23-sep 

• Keuzes maken  

Onderbouw: Bijdragen aan een veilige en fijne groep. 

Midden- Bovenbouw: Het creëren van een veilige groep door ruimte te geven aan de ander. 

 
Trefwoord 
In onze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs werken we de komende weken aan de 

volgende onderwerpen: 

NIEUW LEVEN (week 13 t/m 15) 
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan 
worden. 
Bijbelverhalen onderbouw:  

Week 13: Intocht in Jeruzalem (Lucas 19, 29-40); Jezus op het tempelplein (Lucas 19, 45-48). 
Week 14: Het laatste avondmaal (Lucas 22, 1-38); Jezus voelt zich alleen (Lucas 22, 39-53). 
Week 15: Petrus is bang (Lucas 22, 54-62); Het wordt weer licht (Lucas 23, 44-56 en 24, 1-
12). 
 
Bijbelverhalen middenbouw:  
Week 13: Waar doe je het voor? (Matteüs 13, 3-9); De nieuwe koning (Lucas 19, 29-48). 
Week 14: Alleen gelaten (Matteüs 26, 17 – 56); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62). 
Week 15: Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf achter 
(Lucas 24, 1-12). 

 
Bijbelverhalen bovenbouw:  
Week 13: Bloeien, maar soms niet (Matteüs 13, 3-9); Bijna oproer (Lucas 19, 29-48). 
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Week 14: Ruzie aan tafel (Lucas 22, 1-54); Een gebroken Petrus (Lucas 22, 54-62). 
Week 15: Nooit meer vergeten (Lucas 22, 66-71; Lucas 23, 1-53); Jezus laat een leeg graf achter 
(Lucas 24, 1-12). 


