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Laatste periode van dit schooljaar Na een lekkere 
lange meivakantie zijn we fris begonnen aan de 

laatste maanden van het schooljaar. Dat is 
eigenlijk voor iedereen een bijzondere 
periode. Er wordt nog hard gewerkt. Er 
komen toetsen, rapporten en gesprekken. 
De kinderen zijn ook al meer bezig met de 
overgang naar de volgende groep of 
school. Spannend natuurlijk! Voor de 

groepen van de basisschool 
zijn we gestart met een aantal 
mooie projecten. De groepen 
5 en 6 werken over de 
kunstenaar Escher en ook in 
de groepen 3 en 4 is er 
aandacht voor een beroemde 
kunstenaar; Vincent van Gogh. 

Het is mooi om samen met de kinderen de manier 
van werken van deze kunstenaars te onderzoeken en 
ze in een historisch perspectief te plaatsen. In de 
groepen 7 en 8 wordt een vervolg gegeven aan het 
project over de wereldoorlogen.   

De peuters van Het Olifantenbos kennen al veel 
boerderijdieren. Ze weten welke geluiden ze maken 
en door de mol die uit zijn hol komt met poep op 
zijn kop leren ze dat alle dieren andere poep 
hebben. Aan de thematafel wordt daarmee en over 
gespeeld: een soort poepmuseum waarin lol en 
leren mooi samen gaan. 

Op de BSO wordt vanaf nu tot aan de zomervakantie 
gewerkt  met het thema ’Ik hou van Holland’. 
Kinderen kunnen kiezen uit diverse activiteiten om 
te doen. Van al die weken met activiteiten komt er 
aan het eind een krant met foto’s en verhaaltjes van 
de kinderen over hoe ze het beleefd hebben. Zo kan 
iedereen daar een mooie indruk van krijgen. 

29 Nationale modderdag  Olli en Olifantenbos 
 
 

11 Groep 1 en 2 vrij 
28 Rapporten  
29 juni — 9 juli  oudergesprekken  
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Kinderburgemeester Robin in actie 
Kinderburgemeester Robin van ons IKC was 
aanwezig bij het ondertekenen van het 
MuziekAkkoord Gelderland-Midden. Dit is een 

afspraak om meer 
muziekonderwijs te geven op de 
basisschool.  Niemand minder 
dan Koningin Máxima was 
daarvoor naar Radio Kootwijk 
gekomen. Een bijzondere eer 
natuurlijk voor Robin om daarbij 

aanwezig te mogen zijn en met de koningin te 
kunnen praten over het belang van 
muziekonderwijs. Robin: “Het is leuk om samen 
muziek te maken en niet moeilijk.” Helemaal waar 
en heel goed daar samen aandacht voor te hebben. 

Op deze plek ook nog een reactie van Robin op een 
eerdere actie: Voor de meivakantie 
hebben we zoveel mogelijk kleren 
verzameld voor Congo. 
Dat is heel erg goed gegaan en de 
mevrouw die het naar Congo stuurt is 
er ontzettend blij mee! 
Ze gaat er kinderen mee helpen die in 
oorlogsgebieden zitten en eigenlijk 
alles zijn verloren, hun familie, hun 

huis en hun vrienden. Heel erg bedankt voor het 
helpen met inzamelen en ik denk dat we er heel 
veel kinderen blij mee kunnen maken! Of in het 
Frans: merci! 

Uitstel rapportage en gesprekken Het rapport zal 
niet op 21 juni meegegeven worden, maar een 
weekje later op maandag 28 juni. We hebben 
hiertoe besloten vanwege de beperkte tijd dit 
schooljaar tussen het eerste en tweede rapport. In 
de weken van 29 juni t/m 9 juli volgen dan de 
oudergesprekken. Om u hiervoor in te kunnen 
schrijven ontvangt u te zijner tijd weer een 
uitnodiging per mail. Bij het uitdelen van de 
rapporten en cito grafieken (vanaf groep 5) zullen 
we voor een brief zorgen met een toelichting over 
het tot stand komen van het rapport en het lezen 
van de cito grafieken.  

Corona maatregelen We vermoeden dat er bij jullie 
als ouders, net zo als bij ons als team, vragen leven 
over eventuele versoepelingen van de corona 
maatregelen op ons IKC. Voor de vakantie hebben 
we afgesproken dat we de eerste twee weken na de 
meivakantie willen aanzien of de cijfers met 
betrekking tot besmettingen stabiel blijven. Als dat 
het geval blijkt, dan zullen we bepalen welke 
verruimingen we kunnen inzetten tot aan de 
zomervakantie. We denken dan met name aan wat 
meer mogelijkheden voor de zomerweek, de 
doordraaidag, het samen vieren, het buitenspelen in 
grotere bubbels, een bezoek aan de andere locatie 
met het oog op de overgang naar de nieuwe 
stamgroep/locatie. We houden jullie op de hoogte! 

Naschoolse activiteiten weer van start Eén van de 
dingen die op de valreep wel doorgang konden 
vinden gelukkig, waren de naschoolse activiteiten 
voor de tweede periode van dit 
schooljaar. Met de afspraken die 
we op ons hele IKC hanteren, zijn 
capoeira en danskriebels al van 
start gegaan. Over een weekje 
volgt de musicalcursus. Niet alleen 
wij, maar ook de kinderen die 
ervoor gekozen hebben, zijn daar 
zichtbaar blij mee. De capoeira kunsten 
werden al trots  in de groepen 
vertoond en dansen kun je de hele dag 
natuurlijk, maar met een echte dansjuf, 
mooie muziek en nieuwe bewegingen is 
het extra leuk! Fijn om te zien! 

Vacatures Centrale Lingeraad De Centrale Lingeraad 
is het centrale medezeggenschapsorgaan van De 
Linge op stichtingsniveau. De belangrijkste taak van 
de Centrale Lingeraad is het volgen van het bestuur 
op een kritisch-positieve manier. Zij zijn 
gesprekspartner voor het bestuur en de andere 
inspraakorganen binnen de  stichting. De raad is 
voor alle geledingen op zoek naar nieuwe leden. 
Mocht u hier interesse voor hebben, dan kunt u hier 
meer over lezen in de bijlage van deze nieuwsbrief.  

 

 


