3 juni 2021 – nummer 20
Agenda
7 t/m 11 juni
9 juni
14 juni
15 juni
8 juli
8 juli
9 juli

Week gezonde jeugd
Juf Trea jarig🎈!
Groep 5/6: online les Museumschatjes
Administratiemiddag vervalt!

Feestelijke dag voor alle
kinderen.
Musical groep 7 en 8.
12.00u Zomervakantie!😎

De zon heeft ons eindelijk gevonden! Het lijkt wel
alsof we de lente overgeslagen hebben en meteen
volop in de zomer zitten. Heerlijk om de kinderen
lekker buiten te zien spelen. We gaan de laatste
weken van het schooljaar in, drukke, maar altijd
gezellige weken. Groep 7 en 8 zijn flink aan het
oefenen voor de musical, er vormt zich tijdens de
pauzes een heuse schoolband op het plein, diverse
groepen laten zien dat je ook buiten heel goed
kunt leren en dat geldt meteen ook voor het team;
onze
studiemiddag
mocht
vanwege
de
maatregelen niet op school plaatsvinden. Maar
met campingstoelen en “ouderwets” papier i.p.v.
een digibord waren we heel goed in staat onze
studiemiddag op een mooie locatie in de natuur te
houden. Dat was beslist geen straf!
Alvast een heel fijn en zonnig weekend
toegewenst.
Hartelijke groet namens het hele team,
Marjan Klein, schoolleider De Linderakkers.

Juf Trea.
Zoals u weet is onze collega Trea sinds de
meivakantie afwezig i.v.m. Corona. We hebben
regelmatig contact met haar en zijn blij dat er een
stijgende lijn w.b. haar gezondheid is te zien. We
hopen natuurlijk dat deze stijgende lijn zich
voortzet! Totdat Trea weer op school is zullen haar
werkzaamheden
op
dinsdag
door
Maria
Schiphouwer en op woensdag en donderdag door
Nathalja Pragt worden overgenomen. Zij hebben
de afgelopen weken ook in de groep ingevallen en
we hopen hierbij toch een klein stukje continuiteit
aan de kinderen te kunnen bieden.

Feestelijke dag 8 juli.
Op 8 juli staat er een feestelijke dag op het
programma. Omdat dit de laatste dag voor de
zomervakantie is waarop alle kinderen aanwezig
zijn (groep 1 is immers vrijdags vrij), willen we
hier een gezellige dag van maken. Samen met de
OR zijn we achter de schermen al met de
organisatie bezig. Juffendag komt hierdoor te
vervallen, we maken er die dag gewoon een groot
feest van, inclusief een speciale muzikale
verrassing. We houden u in de volgende
nieuwsbrieven op de hoogte.
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Juf Kyra geslaagd!
Al vanaf het begin
van het schooljaar
loopt Kyra stage in
groep 1/2. Gisteren
heeft
ze
haar
eindgesprek
van
haar opleiding tot
onderwijsassistent
gehad en daarmee
is ze nu officieel
geslaagd!
Omdat
ze vandaag ook
nog eens jarig is,
was het dubbel feest. Vanzelfsprekend werd ze in
het zonnetje gezet en hebben de kinderen van
groep 1/2 haar toegezongen. Kyra zit op dit
moment midden in haar toelatingsexamens voor
de Pabo, want haar doel is; als leerkracht voor de
klas! Wist u dat Kyra nu klaar is met haar stage,
maar gewoon omdat ze dat zo leuk vindt tot de
zomervakantie in haar vrije tijd de hele week bij
ons op school blijft? Als dat geen toewijding is!
Studiemiddag team.

-2-

gelden vrij, deze gelden willen we in overleg met
de MR zo goed en verstandig mogelijk gebruiken,
waar niet alleen de leerlingen van nu, maar ook in
de toekomst van zullen profiteren. Door met
elkaar duidelijk te krijgen waar we (in kleine
stapjes!) naartoe willen werken, willen we hier
slimme keuzes in maken. We houden u op de
hoogte!
Administratiemiddag 15 juni vervalt.
In uw jaarplanning staat wellicht nog een
administratiemiddag gepland op dinsdag 15 juni.
De kinderen zouden dan ’s middags vrij zijn.
Omdat we nu vanwege de Coronamaatregelen met
een continurooster werken kan deze vervallen. De
kinderen zijn dan op hun reguliere tijden vrij.
Enquête sociale veiligheid en welbevinden.
Vorige week heeft u een mail vanuit school
ontvangen met een uitnodiging om een enquête in
te vullen. Op dit moment hebben ongeveer 15%
van alle ouders de enquête ingevuld. Heel erg
bedankt daarvoor! Mocht u er nog niet aan
toegekomen zijn, dan hopen we dat u nog een
momentje hiervoor kunt vinden. Hoe meer ouders
de enquête invullen, hoe betrouwbaarder de
uitkomsten voor ons zullen zijn.
Namens de GGD: Een teek? Pak ‘m beet!

Woensdagmiddag stond er voor het team een
studiemiddag gepland. U heeft al kunnen lezen dat
we deze middag heerlijk in de natuur hebben
doorgebracht. Op een school is er altijd veel te
regelen en te organiseren. Daar houden we van,
we zijn er goed in, het is ons vak en vaak zelfs
onze hobby . We rennen vaak in vol
enthousiasme door en dan is het goed soms even
uit die hectiek te gaan en te kijken of het ook
anders, slimmer, beter kan. Het onderwijs staat
(net als vele andere beroepen) namelijk niet stil,
de wereld verandert en dat betekent ook iets voor
hoe we het onderwijs op De Linderakkers willen
inrichten. We proberen kinderen voor te bereiden
op hun toekomst, waarbij sommigen misschien
wel een beroep gaan uitoefenen wat nu nog
helemaal niet bestaat. Er is een verschuiving
gaande naar steeds meer nadruk op vaardigheden
i.p.v. kennisoverdracht. Op De Linderakkers
geloven we sterk dat ze allebei belangrijk zijn.
Vanuit de overheid komen er zoals u wellicht weet

In Drenthe zijn veel teken. Door een tekenbeet
kunt u/uw kind de ziekte van Lyme krijgen. Als u
een teek binnen 24u verwijdert, is de kans op de
ziekte van Lyme vrijwel uitgesloten. Voor meer
informatie
kunt
u
kijken
op:
www.wijvallennietuitbomen.nl
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