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Week openbare scholen
Juf Babet jarig
Juf Annemieke jarig
Agnes (TSO) jarig
Paasviering: bord, bestek, beker
en tas mee!
Opruimactie zwerfafval
Goede Vrijdag (vrij)
Inzameling oud papier
Paasmaandag (vrij)
Juf Eugenie jarig
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De lente is begonnen! En daarmee hopen we toch
ook toch een beetje op betere tijden. Vorig jaar
zijn veel activiteiten uitgesteld of afgeblazen. Ook
dit jaar is dat weer het geval met bijvoorbeeld de
schoolreis voor groep 1/2 die u wellicht op de
kalender heeft zien staan. De huidige maatregelen
staan dat niet toe. Inmiddels hebben we wat meer
ervaring en proberen we zoveel mogelijk dingen
wel door te laten gaan waar dit kan, coronaproof
natuurlijk. We durven nog niet te ver in de
toekomst te kijken, maar de geplande feestjes in
april gaan wat ons betreft hoe dan ook door. Zo is
er al een leuk paasprogramma samen met de
ouderraad samengesteld en bereiden we ons voor
op een gezellige Koningsdag. Alles in aangepaste
vorm, maar toch, op De Linderakkers gaan we
ervoor! Iedereen fijn weekend en alvast hele fijne
paasdagen toegewenst.
Hartelijke groet namens het hele team,
Marjan Klein, schoolleider De Linderakkers.

Juf Rieta 50 jaar!
Woensdag 17 maart was Juf Rieta jarig. En het
was een hele bijzondere verjaardag dit keer, want
Rieta werd die dag 50 jaar ! Gelukkig zijn we op
De Linderakkers inmiddels aardig creatief
geworden in coronaproof feestjes vieren, want
deze bijzondere dag mocht natuurlijk niet zomaar
voorbij gaan. Vanzelfsprekend was de school en
ook haar klas versierd. Er hingen slingers en in en
rondom de school hadden collega’s posters met
jeugdfoto’s van Rieta opgehangen. Wellicht heeft
u ze gezien op de bomen rondom de
parkeerplaats. Een mooie verrassing voor Rieta en
er volgden nog meer. Vanzelfsprekend was er
feest met haar groep 5/6 met cake versieren, een
snoepbuffet, optredens voor de juf, een bingo met
prijsjes, heuse confettikanonnen en een disco
buiten!

Cito M-toetsen.
De Cito M-toetsen hebben zoals bekend wat
vertraging opgelopen door eerst de lockdown en
later nog de week waarin we over moesten
schakelen op thuisonderwijs. We hadden voor de
afnames ervan de tijd tot eind maart en dat is
gelukt. Zodra de uitslagen bekend zijn wordt u
hierover geïnformeerd door de groepsleerkracht.
Passen de resultaten bij de verwachtingen van de
leerkracht en van u en uw kind? Zoals eerder
aangegeven kijken we vooral naar wat uw kind
nodig heeft in de periode tot de zomervakantie,
daarin trekken we graag samen op!
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Week openbare scholen.
Deze week is het de week van de openbare
scholen. In deze week hebben we elke dag in de
groepen expliciete aandacht aan de nieuwe
kernwaarden van het openbaar onderwijs besteed.

De afsluiting van deze week is het plan voor een
ludieke actie waarbij we o.a. de verbinding met
het dorp en onze omgeving willen laten zien. Dit
doen we door met z’n allen een schoonmaakactie
te organiseren. Op donderdag 1 april zullen we
samen de schoolomgeving opruimen. Zwerfafval;
we komen eraan! Ik was nog wel een beetje bang
vanwege de datum en vroeg voor de zekerheid of
ik niet voor gek zou staan in mijn roze overall en
bijpassende handschoenen, maar dat zou absoluut
niet het geval zijn werd mij verzekerd (of had in
ieder geval niets met de datum te maken ).
OPO studiedag 24 maart.
We kijken terug op een zeer geslaagde studiedag
met alle medewerkers van OPO Borger-Odoorn.
De werkgroep voor deze dag had een flinke
uitdaging een aantrekkelijk online programma
voor te bereiden en daarin zijn ze meer dan
geslaagd. Het was een afwisselend programma
met inspirerende sprekers, leuke interactieve
werkvormen en cabaret als afsluiting. Deze dag
viel midden in de week van de openbare scholen
waarin de nieuwe kernwaarden van openbaar
onderwijs centraal stonden. Gedurende de dag
gingen we aan de slag met onze eigen
kernwaarden (persoonlijk), de kernwaarden van
OPO en ook de afzonderlijke scholen. We zijn
dusdanig geïnspireerd dat we nu al weten dat dit
een vervolg gaat krijgen .

-2-

Paasviering 1 april.
Op donderdag 1 april vieren we met de kinderen
Pasen. Samen met de OR hebben we een
coronaproof programma samengesteld waarbij
ook de jaarlijkse lunch gewoon door kan gaan.
• Wilt u uw kind die dag meegeven (liefst
voorzien van naam):
o plastic tas
o bord
o bestek
o een beker
• Op het jaarrooster staat dat de kinderen
die dag om 14u vrij zijn. Vanwege de
cohorten
en
daarmee
verplichte
verschillende tijden hanteren we de huidige
schooltijden!

Social Media
Leuk om te zien dat er weer een aantal ouders en
opa’s en oma’s bij zijn gekomen die ons volgen
op Facebook en/of Instagram! Volgt u ons al?
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