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

TUSSENSCHOOLSE OPVANG:

DE LINDEFLITS

‘Ik betaal voor de tussenschoolse
opvang, maar wat doen jullie met dit
geld?’

In deze Lindeflits o.a. aandacht voor:
belangrijke data, jarigen december,
Jumbo spaaractie en nog veel meer.

Iedere school is verplicht een
voorziening te treffen voor het
overblijven.
Op onze school gebeurt dat door de
leerkrachten, die bij toerbeurt de
leerlingen opvangen. De leerkrachten
doen dit in hun eigen pauzetijd.
Vooralsnog werkt dit zeer goed. Het is
voor de kinderen heel duidelijk en er is
veel structuur. Er wordt rustig gegeten
en er wordt fijn gespeeld. Voor de
kinderen is het fijn dat de bekende en
vertrouwde leerkrachten dit doen. Als
er iets zou zijn, weten zij snel naar wie
ze kunnen gaan.
Het is zeer prijzenswaardig dat de
leerkrachten dit in hun eigen pauzetijd
doen, zelfs uniek. Als tegemoetkoming
ontvangen ze hiervoor een vergoeding
en dat wordt betaald uit de inkomsten
van de tussenschoolse opvang. Er blijft
dan nog een klein budget over. Dit
wordt besteed aan spel- en
leermaterialen voor de kinderen.

BELANGRIJKE DATA

05-12Sint op school
Surprisemiddag gr. 5 t/m 8
21-12 Kerstactiviteit
22-12 12.00uur Begin Kerstvakantie
08-01 Weer naar school
JARIGEN DECEMBER

3
5
8
12
13
14
19
25
27
30

31

Micha Luijten
Sepp Urlings
Juf Lianne
Scott Roes
Remi van der Velde
Jayden Jongnain
Rowan Jongnain
Sebas Houben
Davy-Jay Duijkers
Isa Smeets
Jules Huijgen
Jesper Knubben
Quinn Groven
Kyan Foppen

Wij wensen alle jarigen van december
een fijne dag toe!
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JUMBO SCHOOLPUNTEN ACTIE

Tijdens de maanden oktober en
november heeft u bij Jumbo
schoolpunten kunnen sparen voor onze
school.
Inmiddels is de actie geëindigd en zijn
de laatste punten op website
www.jumbo.com/sparenvoorjeschool aan
onze school toegekend.
We zijn trots op u, dat u zo goed voor
ons gespaard heeft. Onderstaand de
uiteindelijke stand van deze actie voor
de gemeente Meerssen. We zullen u op
de hoogte houden wat we uiteindelijk
van deze punten mogen uitzoeken!

Heel hartelijk bedankt voor het
meesparen voor onze school!
GROEPSDOORBREKEND WERKEN

Op De Lindegaerd werken we ’s middags
groepsdoorbrekend. Dat betekent dat
kinderen ook in andere klassen van een
andere leerkracht instructie kunnen
krijgen. De instructie is passend bij
hetgeen de kinderen op dat moment
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nodig hebben om weer een stapje
vooruit te zetten.
Zo werken groepen 4 t/m 8 ’s middags
op de eerste verdieping; ieder op hun
eigen niveau.
De ervaringen van kinderen en school
zijn heel positief. Ze werken samen,
helpen elkaar en de leerstof is niet TE
moeilijk of TE gemakkelijk.
Op de begane grond hebben de
kinderen van groep 1, 2 en 3 les.
Groep 1-2 zal gedurende het laatste
half jaar langzaam groeien, met name
de laatste 2 maanden van het
schooljaar.
Jonge kleuters vragen een ander
onderwijsaanbod dan kinderen die al
bijna klaar zijn met het kleuteren. Zij
zijn nieuwsgierig naar andere dingen
dan pas startende kleuters.
Het groepsdoorbrekend werken zal
daarom na de Kerst ook voor de
kinderen van groep 2 gestalte krijgen.
Zij gaan in de middaguren
spelenderwijs leren in het lokaal van
groep 4 (groep 4 is dan boven).
Ze krijgen spelenderwijs en in een
groepje van 10 kinderen oefeningen om
goed te werken aan de reken- en
taalvoorwaarden. Tellen, terugtellen,
inzicht in de getallenrij, letters
herkennen, misschien zelfs al woordjes
lezen, samen leren, samen spelen,
zelfstandig een ‘probleempje’ oplossen,
leren doorzetten, …
De kleuters oefenen op een leuke
manier, waardoor straks de overgang
naar groep 3 gemakkelijker is.
Natuurlijk wordt het oefenen
afgewisseld met spelen, gymmen en
knutselen. Groep 2 groeit naar groep 3.
Ze worden langzaam steeds groter!
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GROEP 3

BEZOEK SINTERKLAAS

Vandaag hebben we bezoek gehad van
de luisterpiet. Hij heeft zijn oor te
luister gelegd, zodat hij Sint kan
vertellen wat hij allemaal gezien en
gehoord heeft op de Lindegaerd.

Kip is boos,
Tok, tok, tok,
Kip is boos,
Tok, tok, tok,
Kip is sip,
Sip, sip,sip.

In de groepen 1 t/m 4 heeft Piet
strooigoed uitgedeeld, want de
kinderen deden ontzettend goed hun
best!

Van Sepp uit groep 3.
De kip,
De kip is boos,
De geit pikt zaad,
Nee geit,
Samen!!

Het bezoek van Sinterklaas is dit jaar
gepland op dinsdag 5 december.

Van Djess uit groep 3.
En de inzending van Bart:
In de loop van de ochtend zal
Sinterklaas met de Pieten arriveren.
De groepen 1 t/m 4 zullen in de gymzaal
een heel programma voor Sint en zijn
Pieten organiseren. Ook zal Sint een
bezoekje brengen aan de
peuterspeelzaal. Daarna wil hij ook nog
even een bezoekje aan de klassen
brengen.
Zo rond de klok van 12 uur worden Sint
en de Pieten uitgezwaaid.

ik maak
ik ben bart
en dit is papa
en dit is mama
en dit is gwen
samen maaken wat
maar is nog niet af
einde
NIEUWE LEERLING

In december komt Scott Roes groep 1
versterken. Scott, 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.

’s Middags hebben de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 surprise-middag.
KERSTACTIVITEIT

Donderdag avond 21 december
vindt in school een kerstmarkt plaats
van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Tijdens deze kerstmarkt zullen er
zelfgemaakte knutselwerkjes van de

Jaargang 16

Nummer 4

30 november 2017

kinderen verkocht worden. Er is
gelegenheid voor een gezellig
samenzijn.
Dus noteer deze datum alvast in uw
agenda!
We hopen u allen te mogen ontvangen.
Ook kunnen de door u bestelde wafels
dan afgehaald worden! (Denkt u aan
eraan de formulieren vóór maandag 4
december in te leveren!)

VOLGENDE LINDEFLITS

De volgende Lindeflits verschijnt in
december.
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