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Informatieblad voor leerlingen, ouders en alle anderen die betrokken zijn bij bs. De Lindegaerd. 

 

 
 

In deze Lindeflits o.a. aandacht voor: 

belangrijke data, jarigen maart, veiligheid,   

dank je wel en nog veel meer!  
 

 
 

15-02 Bezoek Kasteel Hoensbroek 

  groep 1 t/m 4 

17-02 Bezoek Kasteel Hoensbroek 

  groep 5 t/m 8 

24-02 Carnavalsactiviteit  

27-02 Carnavalsvakantie 

06-03 Weer naar school 

08-03 Luizencontrole 

13-03 Intekenen oudergesprekken 

  groep 1 t/m 7 via Isy 

 Vergadering Linderaad 

20-03 Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 

 

 

 
 

De jarigen van maart zijn: 
 

10  Ian Peeters  

12  Renee Heinemans 

  Gabriel Vossen 

14  Jessy Vandamme 

16  Feline Costongs 

23  Javino van Veen 

  juf Lily  

24  Ryvano Ramakers 

  Joe Vulperhorst 

30  Djess Wessels 
 

 

Wij wensen  jullie een fijne dag toe! 

 

 
 

Uit oogpunt van veiligheid willen wij 

kinderen en (groot)ouders vragen om 

binnen de schoolpoorten te wachten / 

spelen. 

We zien dat de kinderen nu vaker op het 

trottoir, vlakbij de straat, spelen. In het 

spel rennen de kinderen ook op straat. 

Hoewel er weinig verkeer is, is een ongeluk 

niet uit te sluiten. 

Wees welkom binnen de schoolpoorten, 

waar uw kinderen op de speelplaats veilig 

kunnen rennen, spelen en ravotten. 

 

 

Beste kinderen en ouders,  

 

Langs deze weg wil ik alle kinderen en 

ouders bedanken voor de leuke tekeningen, 

kaarten met lieve woorden en de prachtige 

bloemen die ik heb mogen ontvangen. 

Het is hartverwarmend en een grote steun 

voor mij om te vernemen dat er zoveel 

kinderen en ouders aan mij denken. 

 

 

  

 

 

  

 

 

met vriendelijke groet,  juffrouw Lily. 

 

DE LINDEFLITS 

BELANGRIJKE DATA 
 

JARIGEN 

VEILIGHEID 

DANK JE WEL 
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Zoals u weet is de wafelactie, die we voor 

de kerstvakantie georganiseerd hebben, 

een groot succes geworden.  Hiervoor onze 

oprechte dank! Een mooie opbrengst 

waarvan de kinderen uiteindelijk zullen 

profiteren! Voor een eventueel nieuwe 

wafelactie zullen we echter wel uitkijken 

naar een andere bakker, omdat de wafels 

niet heel erg in de smaak zijn gevallen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de Vastelaovend inmiddels al weer 

bijna voor de deur staat willen we als 

Oudervereniging alle ouders die tijdens de 

kerstviering hebben bijgedragen aan de 

gezelligheid én de lekkere hapjes nog eens 

hartelijk bedanken.  Het was gezellig, zag 

er prachtig uit en het was heerlijk!  

 

 
 

Op de website vindt u het nieuwe 

pestprotocol onder het kopje: Documenten. 

 

 

Een leerkracht krijgt de hele dag 

informatie over wat een leerling kan en wat 

hij nog moet leren. Dat doet hij door 

beurten te geven, werk na te 

kijken en toetsen uit lesmethodes af te 

nemen. Door daarnaast twee keer per jaar 

de toetsen van Cito af te nemen, kijkt een 

leerkracht weer even met 

een frisse blik naar de leerlingen. In veel 

gevallen komt de toetsuitslag op de toetsen 

van Cito overeen met wat de leerkracht 

verwacht. In sommige 

gevallen levert het echter verrassende 

informatie op. “Hé, vermenigvuldigen en 

delen gaat toch beter dan ik dacht.” Of: 

“Bij spelling kon hij eerst wel goed 

de ou- en au-woorden onderscheiden, maar 

dat is nu toch weggezakt.” Juist dit soort 

informatie geeft de leerkracht de kans om 

tijdig bij te sturen en geeft 

uw kind de beste kans om zijn talenten te 

ontwikkelen. 
 

Uw kind maakt zowel toetsen uit de 

lesmethodes als de toetsen uit het Cito 

Volgsysteem.  

Wat is het verschil?  

De methodetoetsen zijn bedoeld om vast 

te stellen of uw kind de lesstof die net is 

behandeld voldoende beheerst. 

De leerkracht weet zo of hij door kan gaan 

in de methode of dat herhaling wenselijk is. 

De toetsen van Cito hebben een ander doel: 

ze zijn bedoeld om 

het vaardigheidsniveau van uw zoon of 

dochter te kunnen vergelijken met het 

niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de 

leerkrachten zo de 

ontwikkeling van uw kind nauwkeurig.  
 

Hoe dat werkt?  

De toetsen van een leergebied – 

bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde 

– zijn door een speciale meettechniek 

allemaal aan elkaar 

gekoppeld. De score van de toets in groep 3 

kunt u daardoor bijvoorbeeld vergelijken 

met die van de toets in groep 4. Zo is 

direct duidelijk of uw kind 

voldoende vooruit is gegaan.  

DANK  JE WEL 

CITO-TOETSEN 

 

PESTPROTOCOL 
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Hoe kan het dat mijn kind hoog scoort 

op de toetsen op de methode, maar 

minder goed op de toetsen van Cito? 

Toetsen uit de methode zijn bedoeld om te 

controleren of de leerlingen de lesstof 

beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het 

merendeel van de leerlingen vrijwel alles 

goed 

kan maken. De toetsen van Cito beogen een 

onderscheid te maken tussen verschillende 

leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de 

toets op te nemen, krijgen de betere 

kinderen 

de kans om te laten zien wat ze kunnen. 

Het omgekeerde geldt ook voor de minder 

sterke leerlingen. Voor hen zijn 

makkelijkere opgaven opgenomen, zodat 

ook zij kunnen 

laten zien wat ze kunnen. 
 

Bron: Cito 

Wilt u meer weten? 

http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20o

nderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders 
 

 
 

Inmiddels hebben veel ouders de link naar 

ISY geactiveerd.  Hartelijk dank. 

Via ISY houden wij u op de hoogte over de 

groep en over de school. 

Leuk om zo te volgen wat uw kind op school 

leert en beleeft. 
 

Ook de oudergesprekken worden via ISY 

gepland. 

Normaal gebeurde dit via de intekenlijsten 

in de hal van school. 

Dat is nu verleden tijd. 

Via ISY kunt u inloggen en de tijd 

aanklikken wanneer het u schikt te komen. 

De leerkrachten hebben de beschikbare 

tijd opengesteld. 
 

Voor de komende oudergesprekken kunt u 

vanaf 13 maart om 20u digitaal intekenen 

via ISY. Per leerling kan één ouder dit 

doen. 

Er is één uitzondering: had u in het 

verleden twee aparte oudergesprekken? 

Dan krijgen beide ouders de mogelijkheid 

in te tekenen. 
 

Net zoals bij de papieren intekenlijsten 

geldt, wees er op tijd bij! 

 
 

 

 

In het kader van het huidige project: 

Ridders en Jonkvrouwen zijn de kinderen 

van groep 1 t/m 4 gisteren naar kasteel 

Hoensbroek geweest. Door middel van een 

verhaal werden de kinderen van groep 1 en 

2 mee terug genomen in de tijd en werden 

ze echte ridders en jonkvrouwen. Zo 

mochten ze het kasteel van binnen en van 

buiten bezichtigen. Groep 3 en 4 volgden 

een heuse speurtocht door het hele kasteel 

waarbij ook de kerker en het “gemak” (de 

W.C.) alle belangstelling had.  Het was een 

onvergetelijke ervaring. Op de website 

staan al heel wat foto’s! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgen, vrijdag 17 februari gaan de 

groepen 5 t/m 8. Ook zij krijgen een heel 

programma aangeboden. 

ISY 

BEZOEK KASTEEL HOENSBROEK 

http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders
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Op vrijdag 24 februari vindt de 

carnavalsactiviteit plaats. 
 

Het programma is als volgt: 

’s Morgens komen de kinderen naar school. 

De kinderen die dat willen, mogen dan al 

verkleed komen. 

De school duurt ’s morgens gewoon tot 

12.00 uur.  

Let op: Groep 1 en 2 hebben deze 

ochtend géén school!!!  

Onder begeleiding en verantwoordelijkheid 

van de ouders mogen de kleuters van groep 

1/2 de middag mee vieren.  
 

’s Middags om 13.00 

uur begint de 

optocht door het 

dorp. 

Alle kinderen 

verzamelen zich 

verkleed op het 

schoolplein. Alle 

ouders en kinderen van groep 1/2 (onder 

begeleiding van eigen ouders) mogen ook 

meelopen. 

Rond 13.45 uur arriveren we in de Koel.  

De kinderen krijgen van SJWR 

(Koeleköpkes) twee consumpties ( rode bon 

voor drinken, gele bon voor chips). Deze 

consumpties worden mede gesponsord door 

de oudervereniging.  
 

Rond 14.00 uur zal het programma beginnen 

in de Koel. 

Daar zal een aantal optredens zijn. 
 

Om 15.00 uur is het schoolprogramma 

afgelopen. Wie wil mag dan naar huis gaan. 

Echter er zijn géén brigadiers! 

Vanaf 15.00uur zijn de Koeleköpkes 

verantwoordelijk voor de organisatie. 
 

Iedereen is natuurlijk van harte 

uitgenodigd om deze middag samen met ons 

te vieren! 

 

 

’ 

 

 

 

 

 

 

 

Carnavalsvakantie van 

27 februari t/m 3 maart 2017 
 

 

 
 
 

De volgende Lindeflits verschijnt  in 

maart 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE  LINDEFLITS 

CARNAVALSACTIVITEIT 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_rcq0z5TSAhVCbhQKHVovA1AQjRwIBw&url=http://www.lsv-lonneker.nl/2174/0/agenda/carnaval-&psig=AFQjCNHWd6woiSc9z7F5bXjxf6Xm5jXWTA&ust=1487334499702219
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