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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 januari, 

opbrengst Jumbo actie, en nog veel 

meer. 
 

 
 

21-12 Kerstactiviteit 

22-12 12.00uur Begin Kerstvakantie 

08-01 Weer naar school 

10-01 Luizencontrole 

15-01 Linderaad 

18-01 Vergadering OV 

24-01 Thema-avond Executieve 

functies 19.30-20.30u. 
 

 
 

01-01 Sem Lemmens 

Shukri Nur Farah 

03-01 Tirza Erkens 

 Skender Roumans 

08-01 Juf Ellen 

11-01 Quint van Empel  

13-01 Shahed Ejbara 

14-01 Juf Branca 

15-01 Ghina Alabnieh 

22-01 Ryan Welzen 

 

Wij wensen alle jarigen van januari 

een fijne dag toe! 

 

 

 
 

Na de kerstvakantie komt Quinn 

Groven groep 1 versterken.  Quinn, we 

heten je van harte welkom op onze 

school en we hopen dat je een 

leerzame, maar ook een leuke tijd op de 

Lindegaerd tegemoet gaat. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Nagekomen bericht van Kyan: 

 

Piet is … 

Piet is ziek 

Hij voelt zig niet zoo lekur 

Hij is ziek 

 

 

Kerstman 

Kerstman is lief 

En hij brengt cadeautjes rond. 

Cadeautjes over de hele wereld. 

 

Sebas Houben 

 

 

 

DE LINDEFLITS 

BELANGRIJKE DATA 

 

JARIGEN JANUARI 

NIEUWE LEERLING 

GROEP 3 
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Tijdens de maanden oktober en 

november heeft u bij Jumbo 

schoolpunten kunnen sparen voor onze 

school.  

 

Inmiddels is ook bekend hoeveel geld 

de Jumbo beschikbaar stelt voor De 

Lindegaerd. 

We mogen voor € 1641,10 aan artikelen 

uitzoeken. Dit is een geweldig mooi 

bedrag en we zullen zeker mooie 

spulletjes voor de kinderen uitzoeken. 

Te zijner tijd zullen we u laten weten 

waar onze keuze op gevallen is. 

Nogmaals een hartelijk dankjewel aan 

alle mensen die voor de Lindegaerd 

hebben gespaard. En uiteraard een 

hartelijk dankjewel aan de mensen van 

de oudervereniging die de punten 

hebben ingevoerd. En zeker een super 

dankjewel aan de Jumbo, die toch weer 

een mooie actie voor onze kinderen 

heeft georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dit jaar hebben we weer een 

kerstmarkt georganiseerd.  
 

Zelfgemaakte knutselwerkjes van de 

kinderen zijn te koop. Ook kunt u een 

lekker  kopje koffie of thee kopen en 

zelfgebakken wafels, koekjes of cake. 

Dit alles in een sfeervolle omgeving 

terwijl u kunt genieten van live muziek. 
 

Vanavond hopen wij u dan ook allemaal 

te mogen ontvangen tussen  18.30 uur 

en 20.00 uur.  
 

De bestelde wafels 

van de door de OV 

georganiseerde 

wafelactie kunnen 

tijdens de 

kerstmarkt worden 

afgehaald! 
 

De wafelactie is super goed verlopen. 

Er zijn 397 pakjes wafels verkocht! 
 

Vanavond zal tevens bekend worden 

gemaakt wie de meeste wafels heeft 

verkocht. Dit laten we u dan ook in de 

eerste editie van 2018 weten. 
 

Namens alle kinderen een hartelijk 

dankjewel voor uw bijdrage. 

 

 
 

Thema-avond Executieve functies 

24 jan van 19.30 – 20.30u. 
 

Veel kinderen doorlopen de basisschool 

zonder al teveel moeite, maar op een 

gegeven moment worden de opdrachten 

toch wel erg ingewikkeld. Het lukt niet 

meer vanzelfsprekend. En dan? Dat is 

het moment waarop een kind actief 

moet gaan leren, moeite moet doen om 

tot een goede oplossing te komen.  

Maar als je dat nooit hebt gedaan, weet 

je dan wel hoe je moet leren?  

Leren voor een proefwerk of gewoon je 

huiswerk maken...voor veel kinderen is 

JUMBO SCHOOLPUNTEN ACTIE 

 

KERSTACTIVITEIT 

 

THEMA-AVOND EXECUTIEVE FUNCTIES 
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dat niet altijd de makkelijkste klus. 

Hoe kun je namelijk leren?  

Tijdens deze thema-avond worden 

technieken besproken die ervoor 

zorgen dat kinderen leuker, makkelijker 

en effectiever leren. Bij het leren 

spelen de regelfuncties (executieve 

functies) in ons brein een belangrijke 

rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze avond heeft u in ieder geval 

meer kennis van deze regelfuncties en 

hoe u die regelfuncties bij uw kind kan 

versterken en leertechnieken in kan 

zetten waardoor uw kind leert leren als 

een speer. Na deze avond heeft u leuke 

tips ontvangen om op een plezierige 

wijze met uw kind het huiswerk te 

maken. LEREN = LEUK!! 
 

De volgende Lindeflits verschijnt in 

januari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE  LINDEFLITS 



Jaargang 16 Nummer 5 21 december 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wij wensen u allen 
 

hele fijne, sfeervolle 

Kerstdagen 

en een sprankelend 

2018 

vol verrassingen en 

nieuwe uitdagingen! 

 

Team Bs. De Lindegaerd 
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