20 augustus 2021 – nieuwsbrief 1
Agenda
23 augustus
30 augustus
2 september

1e schooldag
Start project “Leesvreters”
voor groep 5/6
Bezoek wethouder i.v.m.
uitreiking verkeerslabel.
Nieuwsbrief 2

De zomervakantie zit er weer op. Hopelijk heeft
iedereen van een heerlijke vakantie kunnen
genieten! Vandaag hadden we met het hele team
onze zgn. startbijeenkomst. Vanochtend werd er
vergaderd en vanmiddag hebben we onze
muzikale kwaliteiten kunnen verkennen tijdens
een ukulele workshop, erg gezellig! Er is veel werk
in school verricht in de vakantie. We hebben o.a.
een nieuwe verwarmingsketel gekregen en in het
hele gebouw zijn de plafonds inclusief armaturen
vervangen. Afgelopen week hebben we de lokalen
weer ingericht en we zijn het er allemaal over
eens; vakantie is fijn, maar we hebben zin om
weer te beginnen! Maandag start het nieuwe
schooljaar, een extra bijzonder jaar omdat
stichting OPO Borger-Odoorn dit jaar 10 jaar
bestaat. Het jaar staat vol met allerlei leuke
activiteiten en dat wordt maandagmorgen
symbolisch afgetrapt met een bijzondere start van
het schooljaar.
Namens het hele team van De Linderakkers een
hele fijne start van het nieuwe schooljaar
toegewenst!
Hartelijke groet,
Marjan Klein, schoolleider De Linderakkers.

Juf Trea.
Zoals bekend is Trea herstellende van Corona. Het
lichaam doet niet altijd wat het hart graag wil, zo
ook in Trea’s geval. Ze had vurig gehoopt (en wij
met haar) dat ze na de vakantie weer volledig kon
starten. Helaas lukt dat nog niet. Op haar
werkdagen wordt zij voorlopig nog vervangen,
zodat zij verder kan werken aan haar herstel en
haar werkzaamheden op school rustig kan
opbouwen. Ingrid de Weerd (een bekende naam
en bekend gezicht op De Linderakkers) zal haar de
komende tijd vervangen, waarbij Nathalja op
woensdagen doorschuift naar groep 1/2 voor
zolang dat nodig is. Zij is daarmee eerste
aanspreekpunt voor de groep.
Groep 1/2:
• Nathalja: ma/di/woe
o 1e aanspreekpunt voor de groep
o n.pragt@opoborger-odoorn.nl
• Ingrid: do/vrij
Groep 3/4:
• Wia: ma/di/do/vrij
• Ingrid: woe
Wanneer Trea weer volledig aan het werk is, staat
Nathalja op de woensdagen in groep 3/4, Trea
werkt dat op woe/do/vrij in groep 1/2.
Werkdagen Marjan gewijzigd.
Afgelopen schooljaar was ik op woensdagen (om
de 2 weken) aan de studie. De studie is inmiddels
afgerond en daarmee zijn ook mijn werkdagen
gewijzigd naar dinsdag, woensdag en donderdag.
Schooltijden.
De nieuwe schooltijden zijn vanaf maandag voor
alle groepen:
Maandag t/m vrijdag: 08.30-14.00u. Dat wordt
vast even wennen, maar fijn dat de tijden nu voor
alle kinderen hetzelfde zijn!
Pauze leerkrachten.
In verband met de invoering van het
continurooster zijn ook de pauzetijden van de
teamleden anders dan voorheen. Om aan de
arbeidstijdenwet te voldoen zou er een pauze om
14.00u moeten zijn. Dat vinden we een wat
ongelukkig moment en lijkt ons niet heel
praktisch. In overleg heeft het team dan ook
besloten deze pauze een kwartiertje op te
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schuiven. Dagelijks tussen 14.15 tot 14.30u heeft
het team pauze. Mocht u contact met de
leerkrachten willen, dan verzoeken we u dit buiten
deze tijden om te doen.
Gele stoeprand.
We zijn erg blij dat de gemeente op de valreep in
de vakantie de gele stoeprand bij de inrit nog heeft
vernieuwd. Stilstaande auto’s in deze zone
(parkeren of even in-/uitstappen) maakten het
opgaan of verlaten van de inrit naar school erg
onoverzichtelijk en zorgde voor de nodige
onveilige situaties. We hopen dat de gele kleur een
reminder is hier niet te parkeren of in/uit de
stappen. Aan de kleur zal het niet liggen, die is
niet te missen .
Drents verkeersveiligheidslabel.
Al een flinke tijd geleden heeft De Linderakkers het
Drents verkeersveiligheidslabel gekregen. Het
label zou destijds door de
wethouder
worden
uitgereikt, maar is vanwege
Corona uitgesteld. Op 2
september mogen we in de
herkansing. Niet alleen de
wethouder komt langs, ook
de mascotte “Seef” brengt
die dag een bezoekje aan
alle groepen.

Margedagen schooljaar 21-22.
Studiedag team
11 oktober
herfstvakantie
Studiemiddag
team

18 t/m 22 oktober 2021
15 december:
kinderen 12.00u vrij!

kerstvakantie

25 december t/m 7 januari 2022

Studiedag team

24 januari 2022

voorjaarsvakantie

21 t/m 25 februari 2022

OPO studiedag

23 maart 2022

Studiedag team

8 april 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Pasen

18 april 2022

meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

zomervakantie

18 juli t/m 27 augustus 2022

hoe dan ook de kalender. Mocht
niet helemaal compleet zijn,
aanvulling via de nieuwsbrief
worden met het verzoek uw
vullen.

deze ook dan nog
dan zullen evt.
gecommuniceerd
kalender aan te

Coronamaatregelen.
Er zijn weer nieuwe protocollen gemaakt. We
zullen grotendeels voortborduren op de situatie en
de maatregelen van voor de zomervakantie. Een
groot verschil is wel dat zgn. externen gelukkig
weer welkom zijn in school. De HVO en GVO
lessen,
vakdocenten
muziek,
maar
ook
bijvoorbeeld
de
logopediste
en
dyslexiebehandelaar pakken de draad weer op. In
de meeste gevallen zal dat vanaf de tweede week
zijn, maar in enkele gevallen ook al vanaf week 1.
Omdat alle groepen ook weer dezelfde begin- en
eindtijden hebben, zal het mogelijk wel weer
drukker zijn bij het evt. brengen en halen van
kinderen. Denkt u hierbij aan de gele stoeprand,
maar vooral ook aan de onderlinge afstand van
1,5m en het vrijhouden van de doorgang voor de
kinderen?
HVO/GVO.
Ouders met kinderen op de basisschool hebben
recht op vormingsonderwijs, dit is vastgelegd in de
wet primair onderwijs. Op De Linderakkers kunnen
ouders
kiezen
uit
HVO
(humanistisch
vormingsonderwijs)
of
GVO
(godsdienstig
vormingsonderwijs). In de eerste schoolweek
krijgen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 een
brief mee waarop ouders hun keuze kunnen
aangeven, deze lessen worden vanaf week 2 weer
aangeboden en gegeven door vakdocenten. Mocht
u alvast meer willen weten, kijk dan eens op de
website www.vormingsonderwijs.nl

Activiteitenkalender 2021-2022.
De activiteitenkalender is helaas nog niet helemaal
compleet. In de agenda bovenaan deze
nieuwsbrief staat de activiteiten voor de eerste 2
weken, margedagen en vakanties ziet u in het
schema hierboven. Aankomende week ontvangt u
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