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BOVENBOUW OP KAMP 

Afgelopen woensdag was de studiedag van Stichting de Linge. Deze 
dag viel samen met de Dag van de Leraar. Op de studiedag van de 
stichting zijn alle leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, 
peuterspeelzaal- en BSO-medewerkers van de Linge aanwezig. De 
dag werd geopend door Claire Boonstra. Zij hield een inspirerende 
lezing over “Wat is het doel van het onderwijs?” Vervolgens zijn de 
schoolteams in gesprek gegaan. Centraal stond de vraag hoe we 
meer van elkaar kunnen leren en hoe we dat kunnen realiseren.  

STUDIEDAG 5 OKTOBER  

SJORS SPORTIEF EN CREATIEF 

De bovenbouw kijkt terug op een geslaagd kamp. Het kamp begint al bijzonder met het uitzwaaien van de boven-
bouwgroepen door alle andere kinderen op het schoolplein. Met prachtig weer en in een goede sfeer hebben de kin-
deren in twee dagen veel kunnen ondernemen en elkaar beter leren kennen; survivaltocht, kanovaren, het was-
lijnspel, bamboestiek, stratego, het potjesspel… Slapen in de tent of een stapelbed, helpen in de keuken om heerlij-
ke wraps te maken, spelen, kletsen, kampvuur…  De hulp van 
de ouders was daarbij onmisbaar! Heel veel dank allemaal! 

Vanaf woensdag 12 oktober start Sjors Sportief en Creatief weer in gemeente Lingewaard. Het hele schooljaar kun-
nen kinderen kiezen uit sport- en cultuuractiviteiten uit onze gemeente of uit de regio. De boekjes worden op 10 ok-
tober uitgedeeld op Donatushof en vanaf 12 oktober kunnen kinderen zich inschrijven. Een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met het aanbod van Lingewaard. Nieuw is dit jaar dat Sjors er al is voor kinderen van groep 1! In 
het boekje staat uitgelegd hoe het inschrijven gaat. Ook al duurt het nog een tijdje voordat de cursus begint, schrijf 
kinderen vast in want bijna 5.000 kinderen krijgen het boekje! Het boekje is het hele schooljaar geldig. 

STUDIEDAGEN IN 2016-2017 

Dit schooljaar staan er zes studiedagen gepland: vijf van de eigen school en één van stichting de Linge. De studie-
dagen kunt u vinden op de kalender, op de website en in de Nieuwsbrief. We hebben de studiedagen gepland op 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag; en, waar dat kon, gekoppeld aan andere vrije dagen. 
Andere jaren hadden we vier studiedagen per schooljaar. De twee extra studiedagen hebben te maken met een 
verandering van het aantal verplichte uren waarop de kinderen onderwijs moeten volgen. Dat was 1010 uur per 
schooljaar; dit is verlaagd naar 1000. Voor de leerkrachten geldt de verlaging echter niet – zij moeten de uren wél 
maken. Vandaar dat de uren ingezet zijn als studiedagen. 
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Herfstvakantie 

KINDERBOEKENWEEK GEOPEND! 

De middenbouwgroepen leren aan het begin van het schooljaar twee weken 
lang de belangrijkste regels van het verkeer. Het belangrijkste punt van aan-
dacht hierbij is het veilig over straat gaan: waar moet je heel goed op letten als 
voetganger en als fietser? Dit leer je het beste door het veel te doen in de 
praktijk. De groepen gingen dan ook een rondje wandelen om de school en in 

een aantal groepen werd ook de fiets met-
een even grondig gecontroleerd! 

De onderbouwgroepen de Berk, Klimop en de 
Linde hebben het sprookjes-wenproject op een 
bijzondere manier af kunnen sluiten. Als ridders, 
draken en prinsessen brachten zij een bezoek 
aan een echt kasteel. Daar kwam de fantasie 
wel op een heel bijzondere manier tot leven. 

In deze context is het de moeite waard u te informeren over een voorstelling 
die in de herfstvakantie, in het kader van het Sprookjesfestival, te zien zal zijn 
in Kasteel Doornenburg. De titel van de voorstelling is “Draken van Dromen”. 
Het is een voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Vier keer per dag is er een 
interactieve tocht door het kasteel van ongeveer 1 uur. De entree per persoon 
is € 5,00 per persoon. Het is van belang om te reserveren. Reserveren kan 
alleen via de website www.kasteeldoornenburg.nl. 

 

KLEUTERS NAAR HET KASTEEL 

Om de Kinderboekenweek te openen was er voor de hele school een bijzon-
dere viering. Thema van de week is: Voor altijd jong. Er zijn weer heel wat 
nieuwe boeken voor de school gekocht, dus de kinderen kunnen weer genie-
ten van nieuwe verhalen. Voor de viering waren als verrassing veel opa’s en 
oma’s uitgenodigd die natuurlijk ook ‘voor altijd jong’ zijn. Prachtig voorlezen 
en meedansen konden ze ook! 
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