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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 september, 

algemene informatie, lesvrije dagen, 

infoavonden, kriebelteam en nog veel 

meer!  
 

 
 

Start info-avond: 19.30uur ! 

04-9 Info-avond groep 4/5/6 

05-9 Info-avond gr. 3 

06-9 Info-avond gr.1 en 2 

11-9  Info-avond gr. 7/8 

14-9 Schoolfotograaf 

26-9 Kijkochtend 1 en 2 

27-9 Kijkochtend groep 3 

28-9 Kijkochtend 1 t/m 3 

 

 
 

5-9 Noel Smeets 

7-9  Keano Roijen  

7-9 Levi van den Akker 

9-9 Maria Krislinta Bardi 

9-9 Evi Nijs  

19-9 Mike Welzen 

23-9 Ruben Boersma 

24-9 Anouk Leunessen 

28-9 Julie Dreesens 

29-9 Aimée Kerckhoffs 
 

Wij wensen alle jarigen van september 

een fijne dag toe! 

 

 
 

Schooljaar 2017/2018 is weer gestart. 

Een nieuw schooljaar ligt voor ons. We 

hebben er veel zin in! 

Ook dit jaar zullen wij op school een 

aantal ontwikkelingen doorvoeren. 

U leest hieronder welke dat zijn: 
 

ICT in het onderwijs 

We hebben vorig schooljaar onderzocht 

welke mogelijkheden bij het thematisch 

werken met ICT kunnen worden benut. 

Denk hierbij aan het maken van 

presentaties, maar ook het oplossen van 

kennis-onderzoeksvraagstukken. 

Ook kwamen wij vorig jaar in contact 

met Snappet. Snappet wil de kwaliteit 

van het basisonderwijs verbeteren door 

een tablet met benodigd lesmateriaal 

beschikbaar te stellen voor ieder kind. 

Deze tablet dient als interactieve 

(slimme) vervanging voor de huidige 

(werk-)boeken en sluit aan op de meest 

gebruikte lesmethoden. De leerkracht 

geeft de gewone les-instructie met 

behulp van het digibord. De verwerking 

(opgaven) doet de leerling echter via de 

tablet en niet meer in een schrift. De 

leerling ziet daardoor meteen of hij/zij 

de opgave goed heeft gedaan. Is het 

fout? Dan kan de leerling de opdracht 

meteen verbeteren. Directe feedback: 

niet meer wachten tot leerkracht de 

antwoorden heeft nagekeken, maar 
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direct zien of je het goed of fout doet. 

Dit is een enorm verschil met de 

vroegere schriftjes.  
 

We gaan verder met het werken met 

tablets in het onderwijs. Het is daarbij 

van belang om naast de kennis en 

vaardigheden van de leerkrachten ook 

aandacht te besteden aan de ICT-

vaardigheden van de leerlingen.  
 

Het is van belang om gezamenlijke 

afspraken te maken wat wij van de 

leerlingen verwachten. Deze niveaus 

geven vervolgens input voor de lessen. 

Bijv. We verwachten dat leerlingen in 

groep 5 gebruik kunnen maken van de 

basisfuncties van Microsoft Outlook: 

een e-mail versturen. Dan zal deze 

vaardigheid in dat jaar moeten worden 

uitgelegd en beoefend.  

Deze leerlijn maakt tevens duidelijk 

met welke ICT-competenties de 

leerlingen onze school in groep 8 

verlaten. 
 

Het werken met Snappet is ons goed 

bevallen. We willen hiermee verder. Om 

als professionele leerkracht ons werk 

goed te kunnen doen, vinden wij het van 

eminent belang dat de leerkracht 

voortdurend blijft analyseren, duiden 

en nieuwe leerdoelen blijft stellen. We 

willen in schooljaar 2017-2018 daarom 

de bijbehorende training volgen. 
 

Executieve functies 

We willen een verdiepingsslag maken 

met de leerlijnen ‘leren leren’ i.c.m. de 

executieve functies. Executieve 

functies zijn hogere cognitieve 

processen die nodig zijn om activiteiten 

te plannen en te sturen. Alle executieve 

functies hebben een controlerende en 

aansturende functie. Executieve 

functies kunnen worden gezien als de 

'dirigent' van de cognitieve 

vaardigheden. Ze helpen bij alle 

soorten taken.   

De executieve functies horen bij het 

denkvermogen. Feitelijk is het een 

verzamelnaam voor denkprocessen 

(functies) in het brein die belangrijk 

zijn voor het denken (cognitie) en het 

uitvoeren (executie) van sociaal, 

efficiënt en doelgericht gedrag. Zonder 

deze functies is goed georganiseerd 

gedrag niet mogelijk. De executieve 

functies regelen bijvoorbeeld het 

starten met een taak en het richten en 

vasthouden van de aandacht.  

Door kennisverrijking over de 

executieve functies en hoe deze te 

prikkelen en te stimuleren met ‘leren 

leren’ willen we leerlingen nog beter 

kunnen begeleiden om zodoende 

gemakkelijker tot het verhogen van de 

cognitie te komen. 
 

Groepsdoorbrekend werken 

We willen het groepsdoorbrekend 

werken in de middaguren verbreden 

door meer op niveau in plaats van de 

jaargroep in te delen. Dit willen we, 

zodat het werken op het eigen niveau 

nog beter kan worden uitgevoerd. Het 

leerstofaanbod wordt dan namelijk veel 

ruimer. Leerlingen die extra 

ondersteuning of juist extra uitdaging 
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nodig hebben, kunnen gemakkelijk 

aansluiten in een andere 

instructiegroep. Hierdoor wordt ook 

het sociaal en interactief leren 

verbreed.  
 

Ook gaan wij ons bezinnen op de 

methodiek. De huidige methode biedt 

veel mogelijkheden, maar is beperkt in 

het aanbod voor 21st century skills, 

techniek en wetenschap + cultuur. We 

willen bezien of deze methode nog bij 

ons past of dat een andere methode 

beter aansluit bij onze wensen. 
 

 
 

Bij een vraag /opmerking/e.d. is de 

leerkracht de eerste contactpersoon. 

Hij/ zij heeft uw kind in de klas en kan 

u als eerste van antwoord voorzien.  
 

Het dagelijkse aanspreekpunt is 

meester Jordy. Als locatieleider regelt 

en coördineert hij veel op onze school. 

Meester Jordy is er van maandag t/m 

vrijdag. Op donderdag en vrijdag is hij 

vrij geroosterd van lesgevende taken 

om directietaken en intern 

begeleiderstaken uit te voeren. 
 

De directeur, Christa Somers, stuurt 

drie scholen aan. Haar tijd is verdeeld 

over deze scholen. Zodoende kan zij 

niet dagelijks op onze school zijn.  

Op de maandagen en een aantal 

woensdagochtenden is zij op De 

Lindegaerd.  
 

Door afspraken, lessen, 

klassenbezoeken, … is het voor ons niet 

mogelijk om altijd per direct tijd voor u 

te kunnen vrijmaken. Wilt u een 

afspraak? Maak dan een afspraak via 

telefoon 043-3642915 of mail: 

info.lindegaerd@innovo.nl 
 

 
 

Aan het begin van een schooljaar wordt 

door de leerkrachten een 

informatieavond georganiseerd. 

Op deze avond wordt o.a.  verteld: 

welke methoden we gebruiken en welke 

regels er in de klas en op school gelden. 

De infoavonden starten om 19.30uur 

en zijn gepland op: 

04-9 Info-avond groep 4/5/6 

05-9 Info-avond gr. 3 

06-9 Info-avond gr.1 en 2 

11-9  Info-avond gr. 7/8 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

Dit schooljaar hebben we ook weer 

enkele nieuwe kinderen in ons midden,  

en wel: Scott Vangeneugden, Myla 

Peeters, Meggie Severijns en Elisa 

Chen in groep 1 en Dean Boessen in 

groep 2. In groep 3 is Gerrit Jan 

Grootheest gestart, in groep 5 Anouk 

Leunessen en in groep 6 Remi van de 

Velde. Groep 7 is versterkt met Jason 

Mullenders en in groep 8 is Noel 

Smeets begonnen.  We heten al deze 

leerlingen van 

harte welkom op 

onze school.  

We hopen dat jullie een leerzame, maar 

ook leuke tijd tegemoet gaan. 
 

 

AANWEZIGHEID DIRECTIE 

 

INFOAVONDEN 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

mailto:info.lindegaerd@innovo.nl
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De schoolkalender van dit jaar zult u 

spoedig ontvangen. De lesvrije dagen 

hebben we voor u al op een rijtje gezet 

zodat u hiermee rekening kunt houden.  

 

Herfst 16 t/m 20 okt. ‘17 

Studiedag 11 okt. ‘17 

Kerst  25-12-‘17 t/m 5-1-‘18 

Carnaval  12 t/m 16 febr. ‘18 

Pasen  2 april ‘18 

Studiedag 3 april ‘18 

Meivakantie 23-4 t/m 4-5-‘18 

Hemelvaart 10 en 11 mei ‘18 

Studiedag 28 mei ‘18 

Pinksteren 21 juni ‘18 

Zomervakantie  9-7 t/m 17-8-‘18 
 

 
 

Het kriebelteam is gisteren in actie 

geweest met het controleren op 

hoofdluis.  

Er werden schoolbreed veel oude neten 

geconstateerd. 

We willen alle ouders vragen om hun 

kinderen zelf regelmatig op luizen / 

neten te controleren. Indien er neten / 

luizen geconstateerd zijn, is het 

consequent twee keer per dag 

kammen met een fijne, metalen 

netenkam heel belangrijk. (Hierbij 

vanaf de hoofdhuid beginnen, want daar 

worden de eitjes gelegd!) Het kammen 

zorgt er namelijk voor dat zowel luizen 

als neten sneller verwijderd worden. 

Dit gedurende minimaal twee weken! 

Ook willen we vragen om de kinderen 

met lange haren een vlecht,  staartje 

of knotje te maken. Kinderen komen 

namelijk vaak met hun hoofd dicht bij 

elkaar waardoor de luizen makkelijk 

kunnen overlopen!   
 

Tevens wil het kriebelteam graag 

ondersteuning krijgen. Als u het team 

wilt versterken laat ons dat weten. 

Voor de ouders die niet weten wat het 

kriebelteam inhoudt, hier even een 

korte uitleg. 
 

Het kriebelteam bestaat uit ouders, die 

op vrijwillige basis na elke vakantie de 

kinderen controleren op hoofdluis.  
 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

De volgende Lindeflits verschijnt  in 

einde september. 
 

 

 

 

 

 
 

LESVRIJE DAGEN 2017-2018 
 

KRIEBELTEAM IN ACTIE 

VOLGENDE  LINDEFLITS 
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De Jeugdloop van Marathon Meerssen vindt plaats op zondag  

8 oktober 2017. De kinderen van de basisscholen kunnen wederom meedoen  

aan deze mooie sponsorloop om zoveel mogelijk geld op te halen voor het  

goede doel. Ook dit jaar hebben wij gekozen voor KiKa! 

 

KiKa staat voor Kinderen Kankervrij. KiKa heeft als doel om de genezingskans in 

2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren is er nog veel kostbaar onderzoek 

noodzakelijk. 

 

Marathon Meerssen probeert zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om een 

bijdrage te leveren aan KiKa door mee te doen aan de sponsor Jeugdloop!  

Middels het KiKa-sponsorformulier kan iedereen een éénmalige gift doen. De 

kinderen kunnen ook zelf of met de klas een actie bedenken voor KiKa, 

immers…iedere euro is er één! 

 

“STATIEGELDACTIE VOOR KIKA” 

 

Uiteraard zitten wij ook  niet stil. Daarom hebben wij een statiegeldactie opgezet 

voor Meerssen en Bunde. 

De maand augustus hebben wij de beschikking over de statiegeldzuil bij Jumbo, 

Beekstraat Meersen. De hele maand september kunnen de statiegeldbonnetjes worden 

gedeponeerd bij Albert Heijn Dijkstra te Bunde. 

 

Wij willen jullie vragen om nu al lege flessen te sparen, zodat we de opbrengst van 

deze actie samen met de andere acties en donaties op zondag 8 oktober kunnen 

overhandigen aan KiKa. 

 

Wij hebben uw hulp dus hard nodig, want alleen samen kunnen we de strijd tegen 

kinderkanker aan. 

 

 

Met sportieve groet, 

Commissie Jeugdloop Marathon Meerssen 

Vivy, Daniëlle en Anouk 
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Zondag 28 Januari 2018  

4e editie  

Kinger  Meersjes Vastelaovesleedsjes 

Konkoer 

(’t KMVK) 

Na een fantastische 3de editie in 2016, is de datum van de 4de  editie geprikt; zondag 28 Januari 2018 a.s. 

Doelstelling van het KMVK is de jeugd van Groot Meerssen aan vastelaovend te laten proeven, te laten 

beleven en een groot podium te bieden. En wat was het vorig jaar een feest! 

De “vastelaovescultuur” moeten we blijven overdragen naar de jeugd! De jeugd van vandaag is de 

carnavalist van morgen. 

Iedereen, die op een basisschool binnen de Gemeente Meerssen zit, kan deelnemen aan het KMVK. Je kunt 

deelnemen met een groepje, helemaal alleen of met je klas/school. Of je woont in de gemeente Meerssen, 

maar in ieder geval wel op een basisschool zit. 

In eerste instantie is het de bedoeling dat deelnemers een liedjesschrijver vinden die voor hun een 

kindercarnavalsliedje schrijft; een origineel, niet eerder uitgebracht nummer, geschreven vanuit de 

gedachte van een kind (dus geen cover). Is dit desondanks problematisch, trek dan tijdig aan de bel. Dan 

kunnen wij misschien ondersteuning bieden of zorgen dat je een liedje krijgt. 

Ons streven is en blijft om vanuit iedere dorpskern binnen Groot Meerssen deelnemers te vinden.  

De inleverdatum van de liedjes  is  1 December 2017 a.s.  

Uiteindelijk zorgen wij ervoor dat alle liedjes live kunnen worden gezongen tijdens de finale dag op zondag 

28 Januari a.s. om 14.11 uur in Gemeenschapshuis De Stip in Meerssen. 

Zijn jullie nieuwsgierig? Kijk snel voor de foto’s op onze website (www.kingermvk.nl) of bekijk de optredens 

op Youtube (toets in; kinger mvk Meerssen) En natuurlijk voor alle informatie. Op Facebook zijn wij ook te 

vinden. 

Zijn jullie 28 januari 2018 a.s. ook van de partij? Schrijf je in via de website www.kingermvk.nl  

Inschrijven kan tot 1 December 2017. 

Mochten jullie naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan even contact op met Maurice 

Habets (tel nr 06-41537160 of mauricehabets@lijbrandt.nl) 

Commissie KMVK  

 

 

http://www.kingermvk.nl/
http://www.kingermvk.nl/
mailto:mauricehabets@lijbrandt.nl

