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2e Pinksterdag: vrij!
Nieuwsbrief 20

We hopen dat iedereen van een heerlijke
meivakantie heeft kunnen genieten. De kinderen
zaten maandagmorgen vol verhalen die ze graag
met hun klasgenootjes en hun juf wilden delen.
Helaas was er ook een minder leuk bericht.
Afgelopen zondag hoorden we dat Trea Corona
bleek te hebben. We wensen haar natuurlijk heel
veel beterschap en hopen haar snel weer op school
te zien!
Alvast een heel fijn weekend toegewenst.
Hartelijke groet namens het hele team,
Marjan Klein, schoolleider De Linderakkers.

het onderwijs), heeft het team samen met de MR
o.a. besloten in te zetten op extra formatie. We
zijn daarmee aankomend schooljaar in de unieke
gelegenheid om elke dag met 4 zelfstandige
groepen te gaan werken ! Er hoeven dus geen
groepen op bepaalde momenten te worden
samengevoegd. De groepsindeling ziet er daarmee
als volgt uit:
Groep:
1/2
3/4
5/6
7/8

Leerkracht (aantal dagen):
Trea (3) en Nathalja (2)
Wia (4) en Gerda (1)
Rieta (5)
Eugenie (3) en Gerda (2)

Versterking team Linderakkers.
We zijn erg blij u te kunnen melden dat Nathalja
Pragt volgend schooljaar het team van De
Linderakkers komt versterken! Zij gaat twee
dagen in groep 1/2 naast Trea werken. Nathalja is
een bekend gezicht voor de kinderen, ze heeft in
de eerste helft van het huidige schooljaar haar
LIO-stage in groep 3/4 bij ons op school gedaan.
Deze week was ze twee dagen in groep 1/2 te
vinden tijdens de afwezigheid van Trea. Nathalja
heeft inmiddels haar diploma op zak en staat te
popelen om aan de slag te gaan!

Nieuws uit de OR
Vanuit de ouderraad organiseren we samen met
de leerkrachten veel activiteiten op school. Denk
hierbij aan onder andere Sinterklaas, Kerst en de
laatste schooldag. Helaas hebben we dit jaar geen
actieve rol kunnen vervullen tijdens deze
momenten. Dit in verband met de Corona
protocollen vanuit OPO waar het niet toegestaan
was/is dat ouders op school participeren in
activiteiten van de school. Gelukkig hebben we op
de achtergrond wel mee kunnen denken met de
diverse activiteiten en hebben de leerkrachten dit
prima opgepakt. Het is helaas nog even afwachten
wat er mogelijk is met schoolreizen en het
schoolkamp, maar we hebben goede hoop dat we
dit voor de kinderen toch kunnen organiseren.
Namens de OR, Jan van Gerwen

Groepsindeling schooljaar 2021-2022
Vanaf volgend schooljaar gaan we zoals u weet
werken met het 5 gelijke dagen model waarbij alle
kinderen dagelijks van half 9 tot 14u naar school
zullen gaan. Door een combinatie van keuzes te
maken uit een aantal regelingen en subsidies
vanuit de overheid (waaronder de extra gelden die
vrijgemaakt worden voor de zgn. achterstanden in

Parro
Volgende week starten we in
alle groepen met een pilot van
Parro.
Parro
is
een
communicatiemiddel
(app)
tussen school en ouders en
onderdeel
van
ons
administratiesysteem
Parnassys (hieruit versturen wij
nu o.a. deze nieuwsbrief). Een van de functies is
vergelijkbaar met de huidige groepsapps (delen
van info, foto’s etc.), maar dan bijvoorbeeld
zonder dat alle telefoonnummers zichtbaar zijn
(daarmee voldoet Parro in tegenstelling tot de
groepsapps bijvoorbeeld aan alle voorwaarden die
de AVG wet aan ons stelt). Daarnaast heeft Parro
nog veel meer functies die we graag met u willen
verkennen
tijdens
de pilot
die tot
de
zomervakantie loopt. Volgende week ontvangt u
meer informatie en een inlogcode via de leerkracht
van uw kind(eren).
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Enquête sociale veiligheid en welbevinden.
Begin volgende week ontvangt u vanuit school een
uitnodiging om een enquête in te vullen. Deze
enquête wordt tweejaarlijks afgenomen om in
kaart te brengen hoe alle medewerkers, leerlingen
(groep 5 t/m 8) en ouders de sociale veiligheid en
het welbevinden op De Linderakkers ervaren. De
leerkrachten hebben de enquête al ingevuld, de
leerlingen doen dit volgende week op school. De
uitkomsten (alleen grafieken, geen persoonlijke
gegevens) worden vervolgens in het team en MR
besproken en vanzelfsprekend ook met u gedeeld.
We stellen uw medewerking erg op prijs!
Schoolreisjes en kamp.
We hadden gehoopt dat de versoepelingen
omtrent de Coronamaatregelen ook voor het
protocol voor het primair onderwijs zouden
gelden. Helaas was dit niet het geval, maar kregen
we vanmiddag opeens toch een voorzichtig geluid
dat er in het OMT gesproken gaat worden over
mogelijke versoepelingen, die vervolgens tot een
aangepast protocol zouden kunnen leiden. We
houden dit samen met de OR nauwlettend in de
gaten. We houden u op de hoogte, duimt u met
ons mee?
Herdenking monument.
Groep 8 heeft vlak voor de meivakantie
symbolisch het monument bij het onderduikershol
in het Valtherbos overgedragen aan groep 7. Er is
een bloemstuk gelegd en gedichten voorgedragen.
We willen het Vier Mei Comite Valthe Kleindijk en
Henk van der Veen in het bijzonder bedanken voor
deze indrukwekkende ochtend.
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pakten zich letterlijk samen toen de groep op de
fiets richting Odoorn stapte, maar dat mocht de
pret niet drukken: super gedaan en gefeliciteerd!

Kriebelbeestjes.
Normaal gesproken zou er na de meivakantie een
“luizenpluiscontrole” op school plaatsvinden.
Mogen we u vragen alert te blijven en het bij de
leerkracht van uw kind te
melden mochten er evt.
luizen
gevonden
zijn?
Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Natuurparkje achter school
In de meivakantie heeft een groep enthousiaste
vrijwilligers van de natuurwerkgroep Valthe e.o.
het natuurparkje achter de school opgeknapt. Alle
boompalen zijn weer vastgezet en er is (veel!)
blad
afgevoerd.
Pieter
Posthumus
van
Landschapsbeheer Drenthe is ook gekomen met
een aantal vaste planten. De groep heeft aan de
gemeente aangeboden om het maaibeheer over te
nemen. Dat werd in dank aanvaard. Als
tegenprestatie geeft de gemeente stinzenbollen
geleverd die we t.z.t. met de kinderen gaan poten.
Natuurwerkgroep, heel erg bedankt!
Doekoe scholenactie.
Nog heel even kan er bij de COOP gespaard
worden voor leuke sport- en spelmaterialen voor
op het schoolplein; 23 mei eindigt de jaarlijkse
Doekoe scholenactie. We zijn heel erg benieuwd
naar de einduitslag! Hoeveel Doekoemunten
zouden er gespaard zijn? We horen het snel! Als u
uw Doekoemunten heeft gedoneerd of dat dit
weekend nog gaat doen, namens alle kinderen
heel erg bedankt!

Praktisch verkeersexamen 2021.
Afgelopen dinsdag zijn alle jongens en meiden van
groep 7 en 8 geslaagd voor het verkeersexamen!
Het theoretische gedeelte was al afgerond en nu
dus ook het praktische deel. Donkere wolken
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