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19 november
Studiedag, alle leerlingen vrij
4 t/m 6 december
Geen NSA
5 december
Sinterklaasfeest, alle leerlingen om 12.00 uur vrij
11 t/m 13 december
Week van de NSA-afsluitingen.
17 t/m 19 december
Schoolkamp groep 8
20 december
Leerlingen om 12.00 vrij, i.v.m. kerstdiner
20 december
Kerstdiner, 17.00 – 19.30 uur
24 december t/m maandag 7 januari 2019 Kerstvakantie

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders,
Zoals vorige week aangekondigd, volgt hieronder de uitslag van de NSA-enquête.
De enquête is ingevuld door 83% van de ouders.
Iets minder dan de helft van de ouders (45%) geeft aan, dat als er een eigen bijdrage van € 20 moet
worden betaald, hun kind(eren) niet meer zullen deelnemen aan de NSA.
13 % weet het nog niet en wil eerst bekijken hoe het aanbod eruit gaat zien.
Tussen de 5 en 16% van de ouders geeft aan dat hun kinderen aan resp. 1, 2 of 3 activiteiten per
periode zal deelnemen.
Voor 15% (Stadspashouders) verandert er niets.
Door deze uitslag zullen we de vorm en inhoud van de NSA zoals
we die nu aanbieden moeten heroverwegen.
NSA in zijn huidige vorm wordt onhaalbaar.
Deze trieste conclusie heb ik, samen met de uitkomsten van de
enquête besproken met de bestuurder van onze stichting Staij, de
heer Arnold Jonk. Hij zal de conclusies delen met de gemeente en pleiten voor een andere aanpak.
Daarnaast zullen mijn collega-directeuren uit de wijk en ik, begin december samen overleggen hoe
we hiermee verder willen. Het mag duidelijk zijn dat wij hier op school een andere aanpak van de
NSA zien als een verarming van het aanbod. We waren juist trots op onze NSA en blij met het
enthousiasme van leerlingen en ouders.
Zodra ik meer weet breng ik u op de hoogte.
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Het goede nieuws van deze week is dat wij op de Linnaeus nu 9 klassenouders hebben! Elke klas
één en drie klassen zelfs twee! We zijn heel erg blij met uw als klassenouders. Meester Tom en een
ouder uit de OC (oudercommissie) hebben de klassenouders al benaderd voor een eerste vraag. En
ook ik zelf sta te springen om u gezamenlijk te ontmoeten!
Alvast veel dank dat u deze rol in de school wilt vervullen!

met hartelijke groet,
Cissy Merison - directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 3/4

Het IPC thema van groep 3/4 is speelgoed. Afgelopen week hebben de kinderen onderzoek gedaan
naar verschillende materialen waarvan speelgoed is gemaakt. Daarna hebben we met z'n allen
bepaald wat er nodig is om speelgoed veilig en aantrekkelijk te maken. Dit hebben we in een
woordspin verzameld en daarna hebben de kinderen zelf babyspeelgoed ontworpen. De resultaten
zijn te bewonderen in de klas. De Hema kan er een puntje aan zuigen!
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Nieuws uit groep 8

Paspoort naar je toekomstdroom....
...Zo heet de lessenreeks die wordt gegeven door Iven Cudogham, die bekend is van het tvprogramma Basta. We hebben al twee van de vier lessen gehad. In deze lessen leren we dat je je
dromen kunt waarmaken en we denken na over wat je later wilt worden. Dat is belangrijk omdat we
nu al moeten kiezen naar welke school we straks gaan. We hebben veel dingen van Iven geleerd,
zoals het herkennen van onze eigen talenten. We hebben een boekje gekregen om in te werken, het
paspoort naar je toekomstdroom. Daarin staan verschillende opdrachten, zoals eigenschappen van
jezelf opschrijven. Daarna hebben we dit ook voor elkaar gedaan zodat je weet hoe een ander jou
ziet. Ook moest je, net zoals Martin Luther King, schrijven wat jouw droom is om de wereld te
veranderen.
Wat wij er zelf van vinden? Iven is echt super leuk. Hij kan veel dingen aan ons meegeven en hij doet
dat met veel humor. We vinden het leuk en leerzaam tegelijk. Iven heeft 5 gouden tips voor een
succesvol leven:
Heb een droom:)
Beheers de taal:)
Slaap op tijd:)
Ontbijt goed:)
Wees op tijd:)
Iven heeft ook drie regels voor zijn lessen:
1 Zorg dat er een kopje thee klaarstaat
2 Geef applaus als ik binnenkom
3 Lach als ik een grapje maak
Zoals gezegd; Iven is erg leuk
Geschreven door: Chakir & Imran
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Voorleeswedstrijd
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