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AGENDA 

 
Woensdag 25 oktober: 
-Luizencontrole 
-Dijkmagazijn groepen 1-
2 
 
Woensdag 1 november: 
Show Mad Science 
 
Woensdag 8 november: 
Nationaal schoolontbijt 
 
Dinsdag 14 november: 
Vergadering OR 
 
Maandag 20 november: 
Studiedag team, alle 
schoolgaande kinderen 
zijn vrij 
 
Vrijdag 24 november: 
Nieuwsbrief 
 
Dinsdag 5 december: 
Sinterklaasviering 
 
Vrijdag 15 december: 
Nieuwsbrief 
 
Donderdag 21 december: 
Kerstviering 
 
Vrijdag 22 december: 
Om 12.00u start de 
vakantie! 
Tot maandag 8 januari 
2018! 
 
 
 
 
 
 

Sjors Sportief en Creatief 
Inmiddels is het 

herfstvakantie en hebben we 

een toch enigszins vreemde 

start van de oktobermaand 

achter de rug. Op 4 oktober 

was er de studiedag van 

stichting de Linge meteen 

gevolgd door een stakingsdag 

van de leerkrachten op 5 

oktober.  

 
We hebben gewonnen met 
Sjors sportief/creatief 
Hallo ik ben Yordi Jansen.  
Ik heb gewonnen met 
Sjors sportief/creatief. De 
uitreiking was op 09-10-
2017. We hebben met de klas 
een interactieve rondleiding + 
een cursus boogschieten 
gewonnen. 
Een ridder klopte op de deur en 
toen moesten we mee naar de 
overkant.  
 

 

 

 

 

 

Vervolgens was er vrijdag 13 
oktober wederom een studiedag. 
Dit keer alleen met ons het team. 
Ondertussen hebben we de 
tekenwedstrijd van Sjors sportief 
en creatief gewonnen en zaten we 
midden in de kinderboekenweek. 
En natuurlijk hebben we ook nog 
les gegeven. 
                                     Eric Pricken 
 
 
 
En daar moest ik het podium op 
komen en daarna kreeg ik ijzeren 
handschoenen, een kapje op dat leek 
op een muts dat jonkvrouwen altijd op 
hebben, dan kreeg 
ik een maliënkolder op, toen kreeg ik 
een ijzeren helm op. 
En daarna kreeg ik een zwaard. 
Het was een leuke uitreiking. 
Na de eindcito gaan we naar kasteel 
Doornenburg. 
                      Groetjes: Yordi Jansen 
 

 

 

 

 

 



 
Zoals in de vorige  nieuwsbrief vermeld hebben we dit schooljaar enkele speerpunten; pedagogisch 
klimaat/kanjerschool, handelingsgericht werken en Integraal kindcentrum ontwikkeling. Deze 
speerpunten geven we vorm vanuit de uitgangspunten die we als school beschreven hebben in ons 
schoolplan: 

Ieder kind gaat met plezier naar school gaat en  voelt zich veilig en betrokken  
Kinderen dragen zelf verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces 
We sluiten aan bij de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van de kinderen 
We bieden een gestructureerde leeromgeving  
We vinden betrokkenheid van de ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid belangrijk  

Het belangrijkste  is dat we de uitgangspunten niet alleen mooi hebben beschreven maar dat we er 
ook daadwerkelijk invulling aan geven. Afgelopen vrijdag hebben we wederom een stap gemaakt om 
onze uitgangspunten handen en voeten te geven. Met het team hebben we in gesprek met elkaar 
beelden gevormd over ons onderwijs. Wat vinden we belangrijk en hoe ziet dit er dan uit? 
Structuur blijft belangrijk maar ook meer eigenaarschap bij de kinderen.  

Een belangrijk item was nog beter kunnen aansluiten bij de ontwikkel- en onderwijsbehoeften van het 
kind. In het kader van handelingsgericht werken gaan we de stap maken om de huidige 
groepsoverzichten om te zetten naar individuele kindkaarten. Op deze kaarten beschrijven we per 
kind de belemmerende en stimulerende factoren alsmede de pedagogisch behoeften en doelen die 
we willen bereiken. De kind-ouder-leerkracht gesprekken worden in de toekomst dan ook belangrijke 
gesprekken waar we gezamenlijk naar de ontwikkeling van uw kind kijken en we uw kind eigenaar 
maken van zijn eigen ontwikkeling. 

Naast de ontwikkeling van groepsoverzichten naar kindkaarten gaan we ook de stap maken om te 
werken met  blok-, week- en dagplanning i.p.v. halfjaarlijke groepsplannen. Een blok-, week- en 
dagplanning past beter bij de manier waarop we onze lessen willen vormgeven. In het komend jaar 
gaan we, ondersteund door deze structuur, meer werken vanuit doelen die we per jaargroep willen 
halen. We ontwikkelen ons van methode-gestuurd onderwijs naar doelgericht onderwijs binnen een 
gestructureerde en eenduidige manier van werken. 

Kortom, na 7 weken onderwijs is er al veel werk verzet en gaan we de komende periode met veel 
vertrouwen en plezier tegemoet. 

 

Ontwikkelingen van onze IKC 

 

 

 
Vanaf woensdag 11 oktober 15.00 start Sjors Sportief en Creatief weer in gemeente Lingewaard. Het 

hele schooljaar kunnen kinderen kiezen uit sport- en cultuuractiviteiten uit hun eigen gemeente of 

uit de regio. De boekjes worden op 9 en 10 oktober uitgedeeld op alle scholen en vanaf 11 oktober 

kunnen kinderen zich inschrijven. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met het aanbod van 

Lingewaard. In het boekje staat uitgelegd hoe het inschrijven gaat. Ook al duurt het nog een tijdje 

voordat de cursus begint, schrijf kinderen vast in want bijna 5.000 kinderen krijgen het boekje! Het 

boekje is het hele schooljaar geldig! En we hopen dat er veel kinderen gebruik maken van dit project! 

 

Sjors Sportief en Creatief 



 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

Op woensdag 1 november komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen 

op basisschool Pius X te Bemmel! 

Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & 

techniekcursus. 

 De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 

demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 

onderzoekende leerhouding. 

Voor de groepen 1 t/m 3; Ben je gek op dieren, hou je van het strand en gebruik je hierbij al jou 

zintuigen? Dan zijn deze Mad Science lessen echt iets voor jou! 

Voor de groepen 4 t/m 8; Leer alles over het laboratorium, moleculen en maak chemische reacties. 

Daarnaast ga je op ontdekkingstocht door de ruimte, leer alles over ruimtetechnologie en lanceer 

een raket! 

 Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe 

het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers 

belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen een pakketje en 

informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren. 

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school. 

Data van de cursus: 

-          Maandag 08-01-2018 

-          Maandag 15-01-2018 

-          Maandag 22-01-2018 

-          Maandag 29-01-2018 

-   Maandag 05-02-2018 

-  Maandag 12-02-2018 

Tijdstip: 14:45 uur tot 15:45 uur. 

Inschrijven kan tot 19 november via 

http://nederland.madscience.org 

Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij! 

De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per 

kind. 

 

http://nederland.madscience.org/
http://nederland.madscience.org/
http://nederland.madscience.org/


 

Bij een veilige fijne school, hoort ook dat het  

verkeer rond de school veilig verloopt. We merken  

de afgelopen weken dat de verkeerveiligheid voor  

de kinderen bij het naar school gaan en naar huis  

gaan in het geding is. Kinderen worden met de auto  

gebracht of opgehaald waarbij de auto op een onhandige  

en gevaarlijke plek op de weg wordt geparkeerd. 

Verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van ons  

allemaal, maar rondom onze school kunt u als ouder het  

verschil maken. Zorg dus als ouder voor een veilige 

situatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid rondom school 



 

 

 

 

 

BENT U NATUURLIEFHEBBER ........ EN GAAT U GRAAG MET KINDEREN DE NATUUR  IN 

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR U. 

 

WIJ WILLEN ONS NATUURTGIDSENTEAM UITBREIDEN, HEBBEN MENSEN NODIG DIE 

NET ALS WIJ PASSIE VOOR DE NATUUR HEBBEN EN 1 DAGDEEL OF MEER PER WEEK 

MET EEN GROEP KINDEREN VAN DE BASISSCHOLEN IN DE GEMEENTE LINGEWAARD 

DE NATUUR IN  GAAN, NATUURBELEVEN. 

HEBBEN WIJ UW INTERESSE GEWEKT OF HEEFT U VRAGEN NEEM DAN CONTACT OP 

MET DE COORDINATOR NME (NATUUR MILIEU EN EDUCATIE) 

RIETJE VAN DALEN: educatie@lingewaardnatuurlijk.nl 

 

Denkt u passie te hebben voor de natuur maar niet voldoende te weten over de 

natuur dan is de natuurgidsenopleiding van het IVN Rijk van Nijmegen wellicht iets voor u.  

De opleiding die 1 x in de vijf jaar wordt gegeven in Nijmegen, start in januari 2018 en omvat 

o.a. 26 lesavonden en 26 buitenactiviteiten in een periode van anderhalf jaar.  

De opleiding is niet gratis, maar Stichting Lingewaard Natuurlijk is bereid u- onder 

voorwaarden- een deel van het lesgeld te vergoeden.  

Op onze website kunt u meer lezen over deze cursus.  
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Bemmel, 8 oktober 2017 

Beste ouders/verzorgers, 

Op maandag 23 en dinsdag 24 oktober, direct na de herfstvakantie, komt de schoolfotograaf van alle 

kinderen foto’s maken. De foto’s zullen, evenals vorige keer, worden gemaakt door Erika Derksen. De 

fotowerkgroep heeft er voor gekozen de datum voor het maken van de schoolfoto’s te vervroegen. 

In de voorgaande jaren werden deze in de tweede helft van het schooljaar gemaakt. Er is nu voor 

gekozen dit in de herfst te doen, aangezien de kinderen dan nog een zomerse tint op hun gezicht 

hebben. In overleg met de fotowerkgroep komt er dit jaar weer een gewone groepsfoto van iedere 

groep.  

De foto’s van de groepen 6, 7 en 8 zullen op de maandag gemaakt worden. 

De groepen 1 tot en met 5 komen dan op dinsdag aan de beurt. 

Het is gebruikelijk dat broertjes en zusjes met elkaar op de foto gaan. Als die kinderen allemaal op 

school zijn is dat geen probleem, maar we weten dat ouders ook hun jongere en/of oudere kinderen 

op die foto willen.  

Voor de broertjes/zusjes foto’s met kinderen welke (nog) niet op school zijn hebben we afgesproken 

dat die kinderen, als extra service van de fotograaf, op maandag van 14.30 uur tot ongeveer 15.30 

uur op de foto mogen. 

Dan nog iets over de kleding van de kinderen. De fotograaf vraagt of de kinderen graag fleurige 

kleding willen dragen en geen donkere kleding. 

Het bestellen gaat als volgt. 

Wanneer de foto’s klaar zijn zorgt de fotograaf voor een lijst per klas met persoonlijke inlogcodes 

voor de ouders. Deze worden door de leerkracht aan de kinderen uitgedeeld. Die inlogcode is 

gekoppeld aan het kind, er is dus geen mogelijkheid om foto’s van andere kinderen in te zien. Met 

deze inlogcode kunnen de ouders op de site van Erika Derksen, www.nuopdefoto.nl, naar behoefte 

hun keuze maken. 

Alle bestellingen die binnen twee weken binnen komen nadat de inlogcodes zijn verspreid, worden 

door de fotograaf op school afgeleverd. Voordeel daarvan is dat er geen portokosten in rekening 

worden gebracht. De leerkracht deelt ze dan in de groep uit. Alle bestellingen die na de eerder 

genoemde twee weken binnen komen, worden naar het opgegeven huisadres gestuurd en daarbij 

worden € 3,12 porto en € 1,- administratiekosten in rekening gebracht. Ouders zorgen vervolgens 

zelf voor betaling. Er wordt geen geld meer afgegeven in de klas! 

Hopelijk gaat alles naar wens. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep schoolfoto’s, 

Henk Radstaake 

http://www.nuopdefoto.nl/


 

 

 


