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Gruwelijk enge Kinderboekenweek 
Linge studiedag 
Herfst bij de peuters 
Cursus Prowise  
Nieuwe Kinderraad 
Schoolplein Dr. Hoijngstraat 
Vijvertuin winterklaar! 

Gruwelijk enge Kinderboekenweek De Kinderboe-
kenweek was dit jaar best spannend, 
want griezelen was het thema… Op 
beide locaties werd de week geopend 
met een voorstelling over de Gruffalo. 
Daarin bleek al direct dat monsters 
lang niet altijd zo griezelig zijn als je 
denkt en bovendien zelf ook wel eens 
bang zijn… Behalve leesplezier met 

griezelige boeken, werd er in de taal– en 
wereldoriëntatie-lessen ook rondom het thema 
gewerkt. Zelfs in de gymles werd het even 
spannend, toen er in één zaal een verstopspel 
gespeeld werd in het donker met een zaklamp… tot 
groot genoegen van heel veel kinderen! 

Linge studiedag  Op 4 oktober kwamen alle 
werknemers van Stichting De Linge (leerkrachten, 

pedagogische medewerkers van de opvang, intern 
begeleiders en schoolleiders) bij elkaar voor een 
dag die in het teken stond van handelingsgericht 
werken. Dit is een systematische manier van werken 
om adaptief onderwijs concreet te maken. In de 
ochtend was er een lezing van Peter Mol over 
passend onderwijzen. ‘s Middags waren er 
workshops, waarbij de onderwerpen uiteenliepen 
van gedrag tot rekenen. Iedereen kon kiezen welke 
twee workshops te volgen. Een zinvolle dag! 

Herfst bij de peuters Niet alleen buiten maar ook in 
de groep kunnen de 
peuters volop genieten van 
de herfst. Owen heeft 
samen met zijn papa voor 
alle kinderen gaten 
geboord in de kastanjes die 
ze samen gevonden 
hadden. Zo kon iedereen 
kastanjes gaan rijgen. Na 
even oefenen met kralen 
werden het prachtige 
kettingen. 

Cursus Prowise Dit schooljaar volgen alle 
leerkrachten de cursus Prowise. Prowise is een 
computerprogramma voor het digibord met 
interessante software. Het beschikt over innovatieve 
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tools die inzetbaar zijn binnen alle 
vakgebieden. Bij ons op school is 
Marlies Fronik (stamgroepleider op 
locatie Flierenhofstraat) expert op 
dit gebied. Zij verzorgt dan ook de 
cursussen. 

 
De nieuwe Kinderraad Nadat in alle midden– en 
bovenbouwgroepen nieuwe vertegenwoordigers 
voor de Kinderraad waren gekozen, was op 22 
september de eerste vergadering. Met een schrift 
voor alle aantekeningen en een kopje thee werd in 
de eerste vergadering door Mariken Goris o.a. 
verteld welke onderwerpen geschikt zijn om in de 
Kinderraad te bespreken en welke dingen beter in 
de stamgroep besproken kunnen worden. Vanaf de 
volgende vergadering mogen alle kinderen vanuit 
hun groep weer een tip en een top meebrengen 
naar de vergadering.  

 

 
 
 

Schoolplein Dr. Hoijngstraat Bent u benieuwd naar 
de plannen voor het plein aan de Dr. Hoijngstraat? 
Op 1 november gaat de eerste schop de grond in! 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom op 
donderdag 26 oktober, locatie Hoijngstraat. U kunt 
binnenlopen tussen 19.00-21.30 uur. 

Vijvertuin winterklaar  
Dankzij vele uren hard 
werken ziet de vijvertuin op 
de locatie Flierenhofstraat er 
weer prachtig uit. Het is de 
vader van Femke 
Bouwmeister (stamgroep-
leider van de Linde) die deze 
taak met plezier op zich genomen heeft. Voor een 
kopje koffie krijgen we hem maar moeilijk de tuin 

even uit als hij aan het werk is. Een woord van dank 
op deze plek is dus meer dan verdiend. We zijn er 
allemaal heel erg blij mee! 

Ouderraad voor de opvang De Kinderopvang en de 
Peutergroep zijn op zoek naar ouders die willen 
helpen bij het maken van een thema-seizoenhoek, 
een aangeklede tafel in de hal, het voorbereiden van 
sint– en kerstactiviteiten, het versieren van de 
gezamenlijke ruimtes. De basisschool heeft al jaren 
een Ouderraad die ondersteunt bij het organiseren 
van feesten en vieringen. Dat wil de opvang ook 
wel… Mocht u interesse hebben, dan kunt u terecht 
bij één van de leidsters, Sabine, Mariska, Samantha 
of Mientje. Dank u wel! 

Oudercommissie Francis Straatsma, Miriam Spanjers 
en Louanne Kroes vertegenwoordigen op dit alle 
ouders die gebruik maken van onze opvang. Zij 
adviseren de directie (gevraagd en ongevraagd) over 
zaken die zij als ouders belangrijk vinden voor 
verantwoorde kinderopvang. Zo gaat het over het 
pedagogisch beleid, voeding, opvoeding, veiligheid,  
openingstijden, klachten en de prijs van de 
kinderopvang. De oudercommissie zoekt ouders om 
de commissie te versterken. Heeft u interesse? Daar 
zijn we blij mee! Mail naar m.goris@delinge.nl.   

En verder 
Een mooi ouderinitiatief Op beide locaties komt een  
gymschoen weggeef– en/of ruilhoek. Er wordt een 
bord neergezet waar met briefjes op aangegeven 
kan worden welke maat gymschoenen gezocht of 
aangeboden wordt. Met uw naam en 
telefoonnummer erbij kunnen schoenen, die vaak 
maar voor een korte periode eens per week gebruikt 
zijn, opnieuw gebruikt kunnen worden. 
 
Tip voor de herfstvakantie In het Arnhemse 
Openluchtmuseum is de Canon van Nederland te 
zien: een presentatie van de geschiedenis van ons 
land, van 'hunebed tot heden'. Deze presentatie, die 
tot stand kwam in samenwerking met het 
Rijksmuseum, toont hoogte- en dieptepunten uit de 
Nederlandse geschiedenis aan de hand van 
historische personen, gebeurtenissen en 
onderwerpen.  


