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belangrijke data . . . . .
Vrij
Vrij
Maa
Din
Din
Don
Vrij

8 juni
15 juni
18 juni
19 juni
26 juni
28 juni
29 juni

Theroretisch verkeersexamen, groep 7
Suikerfeest
Tandenpoetsles peuters en kleuters + ouderbijeenkomst
Schoolreis groepen 1 t/m 7
Studiedag, alle leerlingen vrij
Bezoek Centrale OBA Muizenhuis, groep 2/3
Bezoek Centrale OBA Muizenhuis, groep 1/2

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders/verzorgers,

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we met elkaar het groene schoolplein openden. Op dat
moment was het plein alleen nog niet zo groen. Het was grijs. Aarde, zand, hout en steen. En
natuurlijk de prachtige en veilige ondergrond in natuurtinten.
Maar groen…nee dat was het nog niet.
Toen ik vanmorgen langs het plein naar de ingang van de school liep zag ik het opeens: groen! rood!
wit! paars! Daar laat de lente zich helemaal zien en wat is dat mooi!
Hoe toepasselijk is het dan als je ongeveer tegelijkertijd een serieus verzoek van de leerlingenraad
(leerlingen uit groep 6, 7 en 8) krijgt, dat zij en anderen óók willen spelen op dat plein!
En de leerlingenraad zou de leerlingenraad niet zijn als ze dat verzoek al enigszins voor me hadden
uitgewerkt. Zie de foto!
Vanmiddag bespreken we hun verzoek in het Management Team overleg. En wie weet ziet u straks
behalve kleuters ook de oudere kinderen spelen tussen het groen!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison - Directeur Linnaeusschool

1

Nieuws uit groep 5S

Leren kan overal en soms “moet” het overal, maar soms kan het daardoor niet doorgaan omdat het
weer niet meewerkt. Bij rekenen zouden we vandaag gaan ontdekken dat een vorm, bijvoorbeeld een
cirkel, meerdere vormen schaduwen kan hebben. Maar wat heb je nodig voor schaduw? Licht
natuurlijk. De afgelopen weken heeft de zon volop geschenen, maar net als je hem nodig hebt, is ie er
niet! Deze les stellen we dus uit tot er wel zon op het plein is. Gelukkig hadden we ook nog een
spellingactiviteit die we beter op het plein konden doen dan in de klas, namelijk ‘ren je rot’ met
spelling. Het gaat als volgt:
- Iedereen staat in het midden
- De meester of de juf noemt een woord met een spellingprobleem erin, bijvoorbeeld: “bakker”.
- Moet dit woord met 1 of 2 medeklinkers geschreven worden?
- Ren naar de rechterkant als je denkt dat het met een dubbele medeklinker moet en naar de
linkerkant als je denkt dat er maar 1 medeklinker geschreven moet worden.
- De kinderen die op de goede plek staan hebben gewonnen!
Zo zijn we lekker actief met ons hele lijf bezig geweest met spelling! (en hopelijk morgen met
rekenen…)
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Nieuws uit groep 6

In groep 6 is deze week de aanzet gegeven voor misschien wel een nieuwe rage op de
Linnaeusschool. Dat zit zo. Bilal komt ’s ochtends regelmatig de klas binnen met leuke gadgets.
Vorige week kwam hij op de proppen met een wel heel bijzonder speeltje. Hij had zijn kendama
meegenomen. Zijn wat? Zijn ken-da-ma!
Dat is een eeuwenoud Japans behendigheids-speeltje, bestaande uit een houten handvat (Ken) en
een houten bal (Dama). De bal en het handvat zitten aan elkaar met een touw. De bal kan met een
zwiep op de cups geworpen worden, en na enig oefenen is het de truc om aaneensluitend de bal van
de ene cup naar de andere te zwiepen, steeds sneller en steeds moeilijker. Een perfecte training van
oog-handcoördinatie.
Bilal liep op een gegeven moment al zwiepend met zijn kendama over de gang en daarmee trok hij de
aandacht van juf Cissy. Die ging na een enthousiaste demonstratie meteen overstag en besloot een
hele doos kendama’s te bestellen. Bilal is er ook al mee naar de leerlingenraad geweest, dus
misschien worden de Japanse speeltjes wel een vast onderdeel van de speelzakken voor in de
pauze. Alle groepen kunnen er dan mee spelen. In groep 6 zijn we er in ieder geval al druk mee aan
het oefenen, zoals u op de foto kunt zien.
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Nieuws van de ouderbetrokkenheid medewerkers

Het is even rustig geweest wat ouder bijeenkomsten betreft, maar dit laatste deel van het schooljaar
hebben we nog een paar mooie in de planning.
De bijeenkomsten beginnen om 8.45 uur en duren 1 tot 1,5 uur.
Maandag 18 juni komt Marijke Foek informatie geven over gezonde tanden en tandvlees. Hoe poets
je nou het beste en hoe leer je het je kind?

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:
1.
Een powerpoint presentatie over o.a. mondbacteriën, gevolgen
van tandplak, advies over goede tandenborstels en hulpmiddelen
2.

Vervolgens gaan we zelf tandenpoetsen.

3.
Het laatste onderdeel is weer een kort stukje powerpoint met tips
hoe je je kind moet poetsen.

De peuters en kleuters krijgen deze ochtend ook poets les.
Maandag 25 juni komen Samreen Nawaz en Yasemen Safak van Stichting Home Empowerment
(SHE) informatie geven.
SHE biedt maatschappelijk ondersteuning aan slachtoffers en daders van huiselijk geweld. SHE zet
zich in voor de kwetsbare en verborgen vrouwen in heel Nederland. Om in contact te komen met
deze doelgroep organiseert SHE voorlichtingen en activiteiten waar een ieder aan kan deelnemen.
Ons doel is dat iedereen kan participeren in de samenleving. De voorlichtingen gaan over
verschillende actuele onderwerpen. Tijdens de eerste voorlichting op maandag 25 juni 2018 zullen
twee medewerkers van SHE vertellen welke taken en werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook zal er
een korte filmpje getoond worden om een betere beeld te krijgen van wie wij zijn. Het doel is om met
zijn allen in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. Iedereen is van harte welkom!
Er is ook een tweede bijeenkomst waar dieper wordt ingegaan op de vragen die bij de eerste
bijeenkomst aan de orde zijn gekomen. Deze is gepland op en dinsdag 10 juli.
Dinsdag 3 juli komt Marike Soeterik (participatie medewerkster bij Dynamo) voor een bijeenkomst
over (zak)geld.
Zij geeft op verschillende scholen aan de groepen 8 geldlessen. Bij ons gaat ze een bijeenkomst
doen met veel van de informatie die ze in de kinderlessen gebruikt.
Zo gaan we het hebben over zakgeld. Waarom geef je je kind zakgeld, hoeveel en wat
mogen/moeten ze daar mee doen. Sparen, waarom en hoe.
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