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Nieuwsbrief
Staken

Nieuwe leerling

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het

Deze week verwelkomen we een nieuwe

basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op

leerling bij ons op school. Ze komt in groep 1

30 en 31 januari twee dagen staken. Met

bij meester Harmen.

deze staking roepen wij dit kabinet op om
structureel extra te investeren in het

Van harte welkom op onze school. We

onderwijs, voor de toekomst van onze

wensen je een

kinderen en de generaties die volgen.

fijne en een
plezierige

De keuze om over te gaan tot staking is geen

schooltijd toe!

gemakkelijke. We willen namelijk niet dat
onze leerlingen de dupe worden. Maar we
hebben het gevoel dat we niet anders kunnen
om onze grote zorgen duidelijk te maken.

Vervanging

Jaargang: 2019-2020

Nummer
17
Nummer::12

Datum: 10
2020
22 januari
november
2019

Vanaf 1 januari is juf Maartje weer beter
De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren

gemeld. We zijn blij dat het

onder druk. Mede door het stijgend

re-integratietraject voor haar goed is

lerarentekort neemt het aantal kinderen per

verlopen en zij weer voldoende hersteld is om

klas toe, worden klassen opgedeeld of zelfs

haar werkzaamheden weer volledig op te

naar huis gestuurd. Dit heeft grote gevolgen

kunnen pakken. Maartje zal op de maandag,

voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor

dinsdag en woensdag lesgeven in groep 5A.

uw kind.

De vervanging van meester Jeroen komt deze
dagen te vervallen. Meester Jeroen zal wel

Naar aanleiding van eerdere acties is er door

verbonden blijven aan deze groep, aangezien

dit kabinet een begin gemaakt met extra

hij de donderdag en vrijdag lesgeeft in deze

investeringen. Deze investering is

groep.

onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen
van de grote problemen in het onderwijs.

Het gaat gelukkig ook beter met juf Anke. Zij

Hiervoor zijn forse extra structurele

is gestart met haar re-integratietraject en zal

investeringen nodig.

elke donderdagochtend aanwezig zijn bij ons
op school. Ze zal ingezet worden voor extra

Dit is de reden, dat ook onze school ervoor

ondersteuning van kinderen die dat nodig

kiest om mee te doen aan de stakingen. De

hebben. Ze start met anderhalf uur op een

school is 30 en 31 januari gesloten.

dag en bouwt dat rustig op.

Mocht het opvangen van uw kind/kinderen

Juf Anke zal voorlopig nog wel vervangen

echt problemen geven, dan kunt u contact

worden. Aangezien meester Jeroen nu niet

opnemen met de directeur.

meer de vervanging van juf Maartje op zich
neemt, zal hij ingezet worden om juf Anke te

Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen

vervangen. Op de maandag, dinsdag en

op uw begrip.

woensdag zal hij zodoende ingezet worden
voor het verzorgen van de

werkdrukverlichting/administratie uren in

Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen

verschillende groepen. De vervanging van juf

van groep 1 door middel van observaties in

Chantal komt hierdoor te vervallen.

de klas aan de hand van de “ontwikkelingslijn
voor kleuters”. Deze ontwikkelingslijn

De vervanging van juf Anke op de vrijdag zal

gebruiken we ook voor de kinderen van

ingevuld blijven worden door juf Tineke. Juf

groep 2. Daarnaast worden de kinderen van

Tineke blijft zodoende ook op de vrijdag

groep 2 ook met Cito getoetst.

beschikbaar voor groep 4A. Juf Tineke is dus
alle dagen de leerkracht van deze groep.

Cito leerlingvolgsysteem

Parkeren
We willen u vragen de veiligheid van de
kinderen in acht te nemen bij het naar school

Zoals wellicht bekend, vinden in januari weer

brengen/halen van de kinderen. Om

de toetsen voor het leerlingvolgsysteem

botsingen op de stoep te voorkomen, willen

plaats. Het is goed om kinderen te volgen in

we iedereen vragen om niet op de stoep te

hun ontwikkeling, opdat de kinderen het

fietsen en alleen op de stoep te lopen.

onderwijs kunnen krijgen wat ze nodig
hebben. Hiertoe maken we twee keer per jaar

Daarnaast is het parkeren een

een analyse van de vorderingen van de

aandachtspunt. We zien dat sommige ouders

kinderen. Deze toetsen zullen plaatsvinden

parkeren voor school om hun kinderen weg te

vanaf maandag 13 januari.

brengen, deze parkeerplaats is alleen voor
omwonenden. Daarnaast is het erg druk en

De kinderen van groep 3 starten een week

onoverzichtelijk als er auto’s door de

later met hun toetsweken.

fietsende en lopende kinderen rijden voor het
brengen en halen. We willen u vragen om te
parkeren op de parkeerplaats bij de gymzaal.

Toetsen groep 1
De kinderen van groep 1 worden in januari
niet getoetst. Dit aangezien deze toets vaak

Afzuigsysteem

een momentopname is en nog niet zoveel

Ter verbetering van het CO² gehalte in de

zegt over het daadwerkelijke niveau van de

klassen, krijgen we een nieuw afzuigsysteem

kleuters. De ene kleuter ontwikkelt zich

in groep 3 (de overige groepen zijn vorig

anders, dan de andere kleuter. Bij deze jonge

schooljaar al gedaan). Dit systeem wordt de

kinderen gaat het vaak met schommelingen.

komende weken aangelegd. De
werkzaamheden vinden plaats van 14.00 tot
2

22.00 uur ’s avonds. We zullen er overdag

Paulus Potterstraat. Elke maand staat een

wel enige overlast van ervaren, aangezien de

ander thema centraal.

plafondplaten tijdelijk verwijderd zullen
worden, zodat het afzuigsysteem goed

Januari

aangelegd kan worden. We hopen op uw

In januari is het thema een freerunning

begrip.

parcours. In dat parcours staan allerlei
hindernissen waar je overheen en vanaf kunt

Incasso vrijwillige
ouderbijdrage

springen zoals je dat wilt. Een echte
uitdaging voor alle kinderen van groep
3 t/m 6.

Binnenkort vindt er weer een incasso van de
vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u

het schoolreisje plaats. Als u een machtiging

hierover meer informatie.

heeft afgegeven hoeft u verder niks te doen.
De ouderbijdrage is voor ons heel belangrijk,

Open dagen

omdat wij mede hierdoor de feesten en

Het Linde College

andere leuke dingen voor de kinderen kunnen

heeft op 30 en 31

bekostigen.

januari Open huis.

De incassomomenten van dit schooljaar

Op woensdag 5 februari

zijn:

heeft het AOC Terra

3e week van oktober 2019

open dag. Deze is van

3e week van januari 2020

15.00-17.00 uur en van

3e week van april 2020

19.00-21.00 uur.

Het bedrag wat binnenkort wordt
afgeschreven is als volgt:

Agenda

Groep 1-2

14,15 per incasso

13 januari

Groep 3-7

21,65 per incasso

Groep 8

28,33 per incasso

Naschoolssportaanbod

Toetsweken t/m 24 januari

Alvast noteren
13 januari

Toetsweken t/m 24 januari

30+31 januari Stakingsdagen

Allereerst wenst het Buurtsportwerk iedereen

30+31 januari Open Huis Lindecollege

een gezond en sportief 2020 toe!

3 februari

Oud papier

Buurtsportwerk komt weer naar de scholen

5 februari

Open dag Terra College

met een leuk naschools sportaanbod voor

6 februari

Margedag, leerlingen vrij

kinderen uit groep 3 t/m 6. Wanneer je

11 februari

Contactavond

jonger of ouder bent, ben je ook van harte

12 februari

Contactavond

welkom.

15 februari

Voorjaarsvakantie
t/m 23 februari

Op dinsdag 14 januari, 4 februari, 3 maart, 7
april en 12 mei om 14.30 uur tot 15.30 uur,
komt Buurtsportwerk in de gymzaal van de
3

