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Beste ouder, verzorger 

 
Nieuwe leerlingen 
Liv Lukus en Sem Franse beginnen na de vakantie in groep 1. 
Luna Schepens komt bij ons op school in groep 7. We wensen Luna, Liv en Sem een heel fijne schooltijd toe 
op De Linden. 
  
Goed van Start 
Tot aan de herfstvakantie werken we in de klassen met Goed van Start. Tijdens deze lessen gaan we kijken 
wat er goed gaat in de klas en waar nog aan gewerkt moet worden in de omgang met elkaar. 
Via allerlei opdrachten en oefeningen zorgen we dat er in de groep afspraken komen waar iedereen het 
mee eens is.  
Aan het eind van de lessenserie ondertekenen alle kinderen een contract met de gemaakte afspraken. 
De regels en afspraken worden door de kinderen samen met de leerkracht gemaakt. De kinderen begrijpen 
zo beter waarom er regels zijn en wat de consequenties zijn als je je niet aan de afspraken houdt. Zo 
creëren we een gezellige en veilige leeromgeving. 
 
Schoolreis / schoolkamp 
We gaan met groep 1 t/m 6 op dinsdag 28 september op schoolreis! De bus en locatie zijn gereserveerd. 
Waar we naar toe gaan maken we volgende week bekend. Dan krijgt u ook meer informatie. 
Houdt u er wel alvast rekening mee dat we die dag rond 17:30 uur terug zijn op school. 
 
Het schoolkamp voor groep 7/8 staat gepland op 23, 24 en 25 mei. 
 
Coronamaatregelen 
De kinderen van groep 1 /2 zullen bij de deur ontvangen worden door de leerkracht.  
De ouders / verzorgers die kinderen van groep 1/2 ophalen mogen op het schoolplein wachten tussen de 
boom en de betonnen rand aan onze kant van het gebouw. 
Ouders van kleuters van De Rank zullen wachten in de buurt van het klimtoestel.  
 
We plaatsen weer hekken om de parkeervakken voor de school vrij te houden. Zo kunt u onderling afstand 
van elkaar houden bij het wachten. 
 
Wij houden ons aan het Protocol Basisonderwijs. Daarin staat onder andere het volgende: 
 
Basisregels 
• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten 
gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of 
bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. 
 • Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en 
koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. 



 
 
September 2021 
 
  

 
 

 

 
 

 • Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de (nog) niet-
immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. Het 
testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.  
• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen 
en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk 
huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). En bepaalt of 
en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.  
 
Quarantaine  
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  
• Bij klachten die passen bij corona; Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij 
koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. 
• Als je positief getest bent op corona;  
• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD; 
• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun;  
• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) en 
je bent nog niet immuun;  
• Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied;  
• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app. 
 
Inloop eerste schooldag groep 1,2,3 
Op de eerste schooldag mogen de ouders van kinderen uit groep 1, 2 en 3 met de kinderen mee naar 
binnen. Wel vragen we om met één ouder per kind te komen en niet langer te blijven dan nodig. 
Zo zorgen we ervoor dat we de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. 
 
Inloopochtend 
Wanneer de 1,5 meterregel landelijk wordt losgelaten gaan we weer starten met de inloopochtenden in 
groep 3 t/m 8. 
Tot de Kerstvakantie zal dat op dinsdagochtend zijn. Van 8:15 uur tot 8:30 uur kunt u dan met uw zoon of 
dochter mee naar binnen om in de klas naar het werk te kijken. 
Na de Kerstvakantie is de inloopochtend op donderdag. 
 
Trakteren 
Kinderen die jarig zijn mogen weer trakteren in de klas en de klassen rondgaan.  
We vragen om te zorgen voor, bij voorkeur, iets wat is voorverpakt en iets gezonds. 
 
MoviemakerZ 
Groep 7/8 mag meedoen met het project MovieMakerZ. Dit filmproject wordt georganiseerd door Kunst en 
Cultuur Educatie, Cultuurraad Borsele, Filmmalot en Film by the SEA. 
Het project loopt van september tot april. 
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Wij gaan naar de Kick-off! op woensdagochtend 15 september in CineCity Vlissingen. Meer informatie 
krijgen de kinderen van juf Chantal.  
 
Gymkleding 
Op dinsdagmiddag gaan de groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal naast de school.  
Wilt u zorgen dat de kinderen op die dag passende gymschoenen en gymkleding bij zich hebben? 
Lang haar moet tijdens de gymlessen in een staart of vlecht. Het is handig om wat extra elastiekjes in de 
gymtas te doen.  
De kleuters gymmen op vrijdag in de speelzaal in ons gebouw. Wanneer het slecht weer is gaan de kleuters 
ook binnen gymmen. Zij hebben gymkleding (turnpakje, korte broek of shirt en gymschoenen) nodig.  
 
Schoolbrede projecten 
Net als voorgaande jaren gaan we met heel de school aan twee projecten werken. 
In oktober werken met heel de school aan de Kinderboekenweek en in maart doen we mee met de 
Kinderkunstweek. 
 
Portfolio’s / eigenaarschap 
Zou u de portfolio’s mee naar school willen geven? Dan gaan we weer met de kinderen in gesprek om tot 
een persoonlijk leerdoel te komen.  
 
Breinhelden 
Vorig jaar zijn we gestart met de Breinhelden. Dit schooljaar gaan we hiermee verder. In de portfolio’s 
zullen de breinkrachten ook een rol gaan spelen. 
 
Door dit programma zijn we gedurende het hele schooljaar gericht bezig met executieve functies. Het is 
echter een heel abstracte term. Daarom heten de executieve functies Breinkrachten in ons programma. En 
elke Breinkracht heeft zijn eigen symbool, verbalisering (spreuk) en teken (beweging). Zo wordt het voor 
kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten. 
Effi en Furon komen van de Breinheldenplaneet. Zij hebben speciale Breinkrachten. Met deze 
Breinkrachten helpen ze de kinderen om hun eigen Breinkrachten te ontwikkelen en zo zélf een Breinheld 
te worden. Effi en Furon groeien met de kinderen mee! Dat betekent dat ze in elke groep een stukje ouder 
zijn. Op die manier sluiten de illustraties aan bij de kinderen. 
 
Ontwikkeling leerkrachten 
Juf Janine gaat de specialisatie Jonge Kind volgen bij Avans+ in Breda. 
Juf Anouk, juf Chantal, juf Marjolein en juf Janine gaan de basistraining (hoog)begaafdheid van Kind op 1 
volgen. 
 
Etui 
Vanaf groep 3 mogen de kinderen ook een eigen etui mee naar school nemen. Ze mogen ook eigen 
pennen, potloden, stiften en kleurpotloden meenemen, maar nodig is dat niet. De kinderen krijgen alles 
wat ze nodig hebben.  
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Fruitdag 
Op dinsdag, woensdag en donderdag is het fruitdag. Wilt u uw kind(deren) dan fruit als tussendoortje 
meegeven? Wij zullen ons voor dit schooljaar ook weer inschrijven voor het EU schoolfruit. Mochten we 
weer mee mogen doen dan hoort u dat van ons. 
 
Tostidag 
Eén dag in de week worden er in de klas tosti’s gebakken. 
Elk kind mag een ongebakken tosti meenemen. Deze bakken we dan in de klas. 
Groep 1-2 op woensdag 
Groep 3-4 op dinsdag 
Groep 5-6 op vrijdag 
Groep 7-8 op maandag 
 
 
Data komende periode 

Maandag 6 september Start schooljaar 

Woensdag 15 september Kick-off MoviemakerZ groep 7/8 

Dinsdag 28 september Schoolreis groep 1 t/m 6 

Maandag 4 oktober Infomatieavond  

Woensdag 6 oktober  Start kinderboekenweek 
Maandag 25 oktober Start herfstvakantie Let op! Vrijdag voor de vakantie is geen vrije dag 

Maandag 1 november Weer naar school 

 
 


