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kennis vanuit de vakgebieden aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd. Zo
werd de directe omgeving en inrichting van het
landschap bestudeerd (5,6) en leerden kinderen
over de klimaten in Europa (7,8). Er was aandacht
voor wonen in de tijd van jagers en boeren (5,6) en
Romeinen (7,8). Uiteindelijk werd deze informatie
gebruikt voor het ontwerpen van je ideale huis.
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De start in een nieuw kalenderjaar De eerste
periode na de kerstvakantie was er één met de
nodige uitdagingen. Niet in de laatste plaats door
de vele besmettingen van corona bij kinderen,
stamgroepleiders en ouders. We realiseren ons
goed dat dit het nodige gevraagd heeft van
iedereen. Blij zijn we dan ook met de flexibiliteit die
we ervaren hebben en met het begrip dat getoond
is. Veel dank hiervoor.
Er waren, net als anders in deze periode van het
schooljaar, citotoetsen, rapporten en
oudergesprekken. Heel fijn om ouders weer in de
groepen te kunnen ontvangen. Ook waren er locatie
-brede schoolprojecten. Op de Dr. Hoijngstraat was
dat het thema ’Mijn lijf’ voor de groepen 1 t/m 4,
waarbij aandacht was voor de buitenkant èn de
binnenkant van het menselijk lichaam. Op
de Flierenhofstraat werd in het project ‘Leef’
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Knuffels voor Helen Hartverwarmende actie van alle
kinderen van de Linde voor juf Helen die door haar
ziekte thuis is deze maanden. Op Valentijnsdag
bracht de hele groep
haar een bezoekje en
nam iedereen een
knuffel voor haar
mee. Een fijn moment
samen met veel
liefdevolle aandacht
over en weer.
Topmedicijn!
Bericht van de peutergroep In peutergroep het
Olifantenbos stond het prentenboek Maar eerst ving
ik een monster centraal tijdens de nationale
voorleesdagen. De huishoek was omgebouwd tot
echte slaapkamer met een heel groot bed. Onder
dat bed lag een monster. Alle activiteiten waren
afgestemd op het thema ‘slapen’. Waar doe je dat?
Welke kleren trek je uit/aan? Knuffel mee,
voorlezen, kusje ......... slaap lekker! Heel herkenbaar
is dat peuters nog vaak even willen ...... drinken, nog
een boekje, nog een
kusje. Ook daar
spelen we over in
onze slaapkamer.
Naar aanleiding van
het thema
prentenboek hebben
we ook een liedje.
Dat wordt gezongen
en gespeeld.
Overlast door hondenpoep Op de Dr. Hoijngstraat
is helaas bij één van de ingangen tot het plein veel
overlast door hondenpoep. Hier is al de nodige
actie op ondernomen. Door de gemeente zijn er
struiken geplant en er is een hondenpoep
vuilnisbak geplaatst. Helaas is er nog nauwelijks
verbetering waarneembaar. Idee is nu om in en
rondom de plantsoenen waar het probleem zich
voordoet bordjes te plaatsen met een oproep aan
hondenbezitters hun honden te laten poepen op de
daarvoor bestemde plekken en/ of de poep op te
ruimen in de daarvoor bestemde bakken. Wij
denken/ hopen dat deze bordjes het meeste effect
zullen hebben, als de oproep door de kinderen die

er de hinder van ondervinden gemaakt worden. Bij
deze schrijven we dan ook een wedstrijd uit; we
nodigen alle kinderen uit om thuis een ontwerp te
maken met daarop een beeld en tekst die de
hondenbezitters wijst op wat
de bedoeling is. Van de
inzending die wint zal het
bordje door de gemeente
gemaakt en geplaatst worden.
Inzendingen kunnen bij de
stamgroepleider in de groep
ingeleverd worden. Dit kan tot
en met vrijdag 11 maart.
Naschoolse activiteiten Door
de omstandigheden heeft het
wat langer geduurd voor alle
naschoolse activiteiten van de
eerste periode waren
afgerond. Wel met veel
enthousiaste reacties en
mooie resultaten gelukkig.
Snel na de voorjaarsvakantie ontvangt u via de mail
het aanbod voor de volgende ronde.
Tuinhulp gezocht Onze groene speeltuinen zijn
geweldig, de kinderen genieten er elke dag volop
van! Beide tuinen vragen wel veel onderhoud.
Daarom zijn wij op zoek naar een vrijwillige tuinman
of -vrouw! Welke vader of moeder, oma of opa,
buurvrouw of buurman, vriend of vriendin, vindt dit
een uitdaging en zet zich graag in voor onze
kinderen? Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk!
Heb je belangstelling, of weet je iemand? Neem
contact op met Margriet.
Schoolbibliotheek in gebruik In de
vorige nieuwsbrief informeerden we
jullie over de opening van de
schoolbibliotheek op de
Flierenhofstraat. Inmiddels is de
bibliotheek, mede dankzij fijne hulp
van ouders, volop in gebruik.
Fantastisch om een schat aan boeken
binnen handbereik te hebben. Prachtige impuls voor
het leesonderwijs op ons IKC. Wat meer ouderhulp is
nog erg welkom. Interesse? Lees de bijlage!

