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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 november, 

nieuwe leerlingen, staking november, 

studiedag 11 oktober, jumbo spaaractie 

en nog veel meer. 
 

 
 

29-10 Wintertijd 

06-11 Intekenen oudergesprekken 

08-11 Nationaal schoolontbijt 

13-11 Deze week oudergesprekken 

16-11 1ste Rapport 

20-11 Linderaad 

05-12Sint op school 

         Surprisemiddag gr. 5 t/m 8  
 

 
 

8 Jack Vandamme  

9 Liv Rijstenbil 

  Juf Simone 

10 Tamim Al Tai 

17 Imre van den Bogaard  

Okke Renders  

Sam van der Veur  

18 Anne Schobbe  

19 Eliarie Hanssen   

22 Ryan Luijten  

28 Laurens Hanselaar 
 
 

Wij wensen alle jarigen van november 

een fijne dag toe! 

 
 

Na de herfstvakantie zijn Ghina en 

Rana Alabnieh groep 1-2 komen 

versterken.  Ghina en Rana, we heten 

jullie van harte welkom op onze school 

en we hopen dat jullie een leerzame, 

maar ook een leuke tijd op de 

Lindegaerd tegemoet gaan. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Beste ouder(s),  
 

In de week van 13 november vinden de 

oudergesprekken plaats.  

Het is mogelijk om u in te schrijven 

vanaf maandag 6 november om 20.00u.   

Om in te schrijven dient u in te loggen 

op uw Isy-account.  

Zoals u wellicht bekend is van de vorige 

keer geldt ‘wie het eerst komt het 

eerst maalt’. 

Voor verdere vragen kunt u zich melden 

bij de groepsleerkracht.  

Voor specifieke vragen ten aanzien van 

Isy verwijzen wij naar de 

klantenservice van Isy. 

 
 

DE LINDEFLITS 

BELANGRIJKE DATA 
 

JARIGEN NOVEMBER 

NIEUWE LEERLING 

INTEKENEN OUDERGESPREKKEN 
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Het antwoord op deze vraag kan nog 

niet worden gegeven. 

  

Ons bestuur heeft aangegeven de 

beweegredenen van de 

onderwijsstaking volledig te delen.  De 

toegezegde miljoenen zijn helaas niet 

voldoende om onze zorgen en onvrede 

weg te nemen. Het zijn zorgen over het 

grote lerarentekort en onvrede over de 

ongelijke salarissen in het onderwijs. 

Wij eisen goed onderwijs nu en goed 

onderwijs in de toekomst. 
 

INNOVO wacht af hoe de vakbonden 

en de PO-raad reageren op het voorstel 

om in november wederom te staken. 

Vervolgens bepalen zij, samen met 

andere Limburgse besturen, hoe om te 

gaan met de staking. 
 

Zodra er informatie is, wordt u 

hierover geïnformeerd via ISY. 
  
 

 
 

Op 11 oktober hadden alle medewerkers 

van INNOVO een studiedag. Nu vraagt 

u zich misschien af wat wij zo’n dag 

doen. Leest u verder… 
 

Het thema van de dag was ‘Alle scholen 

geven kleur’. INNOVO  geeft alle 

scholen de ruimte om op basis van de 

behoefte van de leerlingenpopulatie het 

onderwijs vorm te geven. Er zijn 

weliswaar kaders, maar daarbinnen is 

veel speelruimte. Deze visie geeft 

scholen de mogelijkheid om beter in te 

spelen op hetgeen de leerlingen op een 

school, in een wijk, in een gemeente 

vragen van het onderwijs. 
 

De studiedag was gebaseerd op de 

kernwaardes van INNOVO: vertrouwen, 

verbinding en vakmanschap. Veel 

scholen presenteerden hun kleur aan 

andere scholen. Zo heeft De Gansbeek 

‘de Kanjertraining’, Op ‘t Hwagveld ‘de 

Gezonde School’ en De Lindegaerd 

‘Snappet’ onder de aandacht gebracht.  

We hebben veel geïnteresseerde 

mensen te woord mogen staan. 

Daarnaast hebben wij goede ideeën via 

andere scholen opgedaan.  
 

Er waren twee lezingen. Jan Rotmans 

(hoogleraar transitiekunde en 

internationale autoriteit op het gebied 

van transities & duurzaamheid). Hij 

vertelde over de transitie van 

systeemwereld naar menswereld.  Over 

de gedachtes die daarbij horen en hoe 

reëel deze wel/niet zijn. Over de chaos, 

de angst en acties die elke transitie 

kent. Daarbij werd ingezoomd op het 

onderwijs. Gelijke kansen voor alle 

leerlingen? Juist niet!   

Wie elke leerling gelijk 

behandelt,  

creëert toenemende 

ongelijkheid. 
 

 

 

WAT DOEN WIJ OP EEN STUDIEDAG ? 
 

STAKEN JULLIE OOK IN NOVEMBER ?? 
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Jan Rotmans over de transitie van 

onderwijs. 
 

De tweede lezing werd verzorgd door 

Jelle Jolles (Universiteitshoogleraar 

Neuropsychologie aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam en eigenaar 

van het Centrum Brein & Leren). Jelle 

legde de nadruk op de ontwikkeling van 

de hersenen en het dragen van 

verantwoordelijkheden. Hij legde uit 

dat dit nadrukkelijk getraind moet 

worden omdat de rijping tot je 25ste 

levensjaar doorgaat. Hierbij kwamen de 

executieve functies aan bod (leren 

plannen, leren prioriteren van complexe 

handelingen, leren doelbewust te 

evalueren). Het ging over 

voorbeeldgedrag en de invloed van een 

groep op een leerling (met name bij 

tieners). Heel belangrijk item was het 

belang van lezen. Door te lezen krijgen 

de hersenen zoveel prikkels die helpen 

bij de ontwikkeling.  

 

Lezen is en blijft bijzonder 

belangrijk om te kunnen groeien als 

persoon. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Herinnert u zich de campagne van Sire over 

’Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’ 

Herinnert u zich de discussie die vervolgens 

in alle hevigheid losbrak? 

Kinderen leren van dit ’voorbeeldig’ gedrag 

van volwassenen. Helaas ook van de slechte 

voorbeelden. Laten we er met z’n allen veel 

goede voorbeelden tegenover zetten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Rotmans zegt: “We leven niet in een tijdperk 

van verandering maar in een verandering van 

tijdperk” 

Jelle Jolles laat zien dat in welk tijdperk wij ook 

leven, de hersenen ontwikkelen zich het best door  

veel te lezen.  
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Hoera, 
een kleindochter voor juf Myriam! 

Proficiat met de geboorte van  

ZIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In groep 3 is de afgelopen maanden al 

heel hard gewerkt. 

Ze hebben dan ook al hun eerste 

letterdiploma ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En als je de letters leert, kun je ook 

woordjes maken. Uiteindelijk kun je dan 

ook zinnen en zelfs hele verhaaltjes 

schrijven. Kijk maar eens wat Noah en 

Didi geschreven hebben. 
 

Kip 

Ik heb een kip. 

mijn kip heet tok,  

maar kim noemt hem pip  

en hij is vandaag jarig,  

hij is 12 jaar. 

Einde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Van Noah Roetert, groep 3. 

 

Mijn boek gaat over een roos  

en die roos is vaak boos  

maar ze is ook vaak lief, 

dit boek is klaar  

voor juf  tiny 

van Didi Basili van groep 3. 
 

 
 

Vandaag krijgen de kinderen de 

schoolfoto’s mee naar huis. 

De fotograaf heeft alle foto’s in een 

gesloten mapje gedaan.  

Aan het mapje is een envelop bevestigd 

met informatie over de kosten en de 

consequentie van het openen van het 

mapje: 

Openen van de verpakking verplicht u 

namelijk tot het kopen van het hele 

setje. 

Wilt u het hele setje kopen dan doet u 

het geld ( € 11,00) in de bijgevoegde 

envelop. U kunt dan de foto’s thuis 

houden en u levert alleen de envelop 

met geld in bij de leerkracht!  Wilt u 

slechts een gedeelte van het setje, dan 

doet u het geld in de envelop en geeft u 

aan welke foto/foto’s u wenst. Het hele 

setje met de envelop en het geld geeft 

u dan terug aan de juf! De fotograaf 

zal dan zelf het mapje openen en ervoor 

OMA 

GROEP 3 

SCHOOLFOTOGRAAF 
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zorgen dat u de juiste foto/foto’s 

krijgt. 

Wilt u helemaal niks, dan levert u het 

complete pakketje bij de leerkracht in! 

LET OP: Volgende week vrijdag, 

3 november, is de uiterste 

inleverdatum. 
 

 
 

Gisteren is het kriebelteam weer in 

actie geweest voor een 

hoofdluiscontrole. Jammer genoeg zijn 

er levende luizen geconstateerd.  

Het kriebelteam wil nogmaals een 

beroep op alle ouders doen om zelf hun 

kinderen 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!   

Over twee weken zullen de groepen 3/4 

en 5/6 opnieuw gecontroleerd worden. 
 

 
 

Tijdens de maanden oktober en 

november kunt u bij Jumbo 

schoolpunten sparen voor onze school.  
 

Bij elke besteding van € 10,- ontvangt u 

één schoolpunt. Deze schoolpunten kunt 

u toekennen aan een school van uw 

keuze. Wij willen u natuurlijk vragen 

deze aan onze school te geven. Van de 

punten die we ophalen kunnen wij 

namelijk extra leer- en spelmaterialen 

voor de kinderen aanschaffen. 
 

Op de website 

www.jumbo.com/sparenvoorjeschool 

kunt u onze school opzoeken en zien 

wat onze spaardoelen zijn. Op deze site 

kunt u de schoolpunten ook direct aan 

onze school toekennen. Maar u kunt uw 

gespaarde punten ook inleveren bij ons 

op school of in de box bij de Jumbo. 

Vanaf vandaag staat bij de ingang van 

de school een dropbox waarin de punten  

kunnen worden “gedropt”. De actie 

loopt tot 27 november 2017. 

We hebben inmiddels al aardig wat 

punten vergaard. Kijk maar eens naar 

deze prachtige tussenstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen u bij voorbaat danken voor 

het meesparen voor onze school! 
 

 
 

Op woensdag 8 november  

nemen wij weer deel aan het  

nationaal schoolontbijt. 

De kinderen krijgen die dag  

op school een gezond ontbijt 

aangeboden en eten dit dan  

ook gezamenlijk op. Daarnaast  

KRIEBELTEAM IN ACTIE 

SPAART U MEE? 

 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 

 

http://edms.lemon.nl/musbakaejbuhadaeysapaubssj/click.php
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wordt er ook aandacht besteed aan wat 

nu eigenlijk gezonde voeding is en 

waarom je gezond moet eten. 

Samen eten is gezellig; samen gezond 

eten is zorgen dat je lichaam dat krijgt 

wat het nodig heeft om iedere dag 

weer energiek de dag door te komen! 

Dus jongens en meisjes, 8 november 

niet thuis ontbijten maar zorgen dat je 

voldoende trek hebt in een lekker 

gezond schoolontbijtje! 

De leerlingen van groep 7 en 8 zijn voor 

het schoolontbijt uitgenodigd bij 

mevrouw Clermonts, de burgemeester 

van Meerssen. De kinderen ontvangen 

op een later tijdstip nog informatie hoe 

dit bezoek geregeld wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De volgende Lindeflits verschijnt  in 

november.  

 

 

 

 
 

 

 

VOLGENDE  LINDEFLITS 



 

 
 

 


