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→ NASCHOOLSE ACTIVITEITEN  → AANMELDEN VAN BROERTJES EN ZUSJES 
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→ OPENING OPVANG 0-2 JARIGEN  → AAN HET WERK IN DE TUINTJES 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN WEER VAN START 

Deze week zijn op locatie 
Flierenhofstraat de naschool-
se activiteiten weer begon-
nen. Voor bijna alle cursus-
sen waren er voldoende aan-
meldingen om van start te 
kunnen gaan. Zo hebben de 
jonge kinderen zich met hun 
eerste oefeningen al een 
beetje in een circuspiste ge-

waand. Een groepje van wat oudere kinderen heeft in alle rust kunnen schilderen. Er is voor de 
tweede keer een cursus musical. Ditmaal is die bestemd voor de kinderen in de middenbouw-
leeftijd. De cursus Engels is de enige cursus die het hele schooljaar doorloopt. Mooi om de 

betrokkenheid en het plezier van de kinderen al op de eerste dag te kunnen zien. 

AANMELDEN VAN BROERTJES EN ZUSJES 
 
De komende week zal er op dinsdag 21 maart een informatieavond zijn en op zaterdag 25 maart een open dag voor 
geïnteresseerde ouders en verzorgers met jonge kinderen. Zij zijn ook welkom op beide locaties in de week van 27 
t/m 31 maart van 8.30uur tot 10.30uur voor een rondleiding in de school. Mocht u mensen in uw omgeving kennen 
die op zoek zijn naar een school voor hun kind, dan is het fijn voor ons als u hen hierop attendeert. 
Het is voor ons prettig als broertjes en zusjes die volgend schooljaar vier worden, op korte termijn aangemeld wor-
den, zodat wij een goed beeld hebben van de leerlingenaantallen in 2017-2018. Alvast onze dank hiervoor!  

OPFRISMOMENT MEDIATION 

Zoals u weet, zijn we dit schooljaar van start zijn gegaan met 
mediation als vorm van conflictbemiddeling voor en door de kin-
deren zelf. Zeker in het eerste jaar is het van belang het leerpro-
ces goed te volgen. De mediators hebben hun eerste ervaringen 
opgedaan door in de praktijk te brengen wat ze geleerd hebben. 
Een goed moment om in alle bovenbouwgroepen stil te staan bij 
de ontwikkelingen. Vorige week kwamen Rien Fidder en Gert-
Jan Brandenburg hiervoor op school. Zij zijn de begeleiders van 
dit traject. In de vijf bovenbouwgroepen zijn zij in gesprek ge-
gaan met de kinderen. De kinderen kregen ook een praktijkvoor-

beeld te zien en daarna de gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens was er voor de mediators zelf nog 
een opfriscursus, waarin zij konden leren van wat al goed gaat en wat nog aandachtspunten zijn. 

TWEEDEHANDS BOEKENMARKT  

Op woensdag 29 maart vindt op locatie Flierenhofstraat een tweedehands boekenmarkt plaats. Zowel kinderboeken 

als boeken voor volwassenen kunnen worden ingeleverd vanaf woensdag 22 maart tot dinsdag 28 maart. Er staan 

dozen in de hal van locatie Flierenhofstraat waar u de boeken in kunt doen. De opbrengst van de boekenmarkt zal 

worden besteed aan de aanschaf van nieuwe boeken voor school. Ouders en kinderen van beide locaties zijn van 

harte welkom om te komen neuzen vanaf 12.30uur tot 14.00uur. 
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Het is een prachtige week om aan het werk te gaan in de tuin. De kinderen 
van de groepen 5 van beide locaties gaan dan ook deze weken van start met 
het werken in de schooltuintjes. De naambordjes zijn al gemaakt. Iedereen 
krijgt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen stukje. Er zal gezaaid 
worden, onkruid worden gewied, plantjes verzorgd en water gegeven en uit-
eindelijk geoogst natuurlijk. We zullen het proces met plezier volgen! 
Mocht uw kind niet in groep 5 zitten maar het toch leuk vinden om, samen met 
u, een tuintje te onderhouden, dan kan dit door een tuintje te huren voor €6,- 
voor een seizoen. Aanmelden kan op schooltuinen@lingewaardnatuurlijk.nl  
 

In de middenbouw op 
locatie Flierenhof-
straat wordt deze we-
ken veel geleerd over 
het leven en het werk 
van Vincent van 
Gogh. De kinderen 
zijn onder de indruk 
van het feit dat ie-
mand die zulke mooie 
schilderijen maakt pas 
na zijn dood zo be-
roemd is geworden.  
Ze bekijken de kunst-
werken en leren over 

de vernieuwende technieken die Van Gogh voor zijn tijd gebruikte. Ook staan 
de taalopdrachten in het teken van dit project. De doelen  uit de taalmethode 
zijn toegepast op het leven en het werk van Van Gogh. 
Tijdens het lezen van het interview in de schoolkrant met meester Koen (van 
Gog), vroeg een kind zich af of deze meester misschien familie is van de be-
roemde Vincent… Dat is natuurlijk meteen nagevraagd! Jammer genoeg blijkt 
Koen geen familie te zijn... 
Tijdens de handvaardigheidslessen experimenteren kinderen met kleuren, 
structuren en het op verschillende manieren aanbrengen van verf. In alle 
groepen is al veel kunst gemaakt. Daarvan wordt een tentoonstelling samen-
gesteld in de aula op locatie Flierenhofstraat. Die is te bezoeken van maan-
dag 20 maart tot en met vrijdag 7 april. Komt u ook een kijkje nemen? Ieder-
een is van harte welkom! 

AAN HET WERK IN DE TUINTJES 

OPENING OPVANG 0-2 JARIGEN 

 
Het is bijna zo ver! Ons Integraal Kindcentrum opent woensdag 22 maart de 
deuren van het kinderdagverblijf. Ook de opvang van 0-2 jarigen is vanaf dat 
moment mogelijk. Op locatie Dr. Hoijngstraat is daartoe een lokaal aangepast 
en volledig nieuw ingericht. Zo is o.a. een slaapkamer gerealiseerd met acht 
bedjes. De eerste vijf aanmeldingen zijn er al. We kijken uit naar de start! 
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