NIEUWSBRIEF 29 april 2021
Agenda
Welkom op school
Emma Okhato
03/07-05
12-05
13/14-05
20-05
24/28-05

Meivakantie
Studiedag, kinderen vrij
Hemelvaartweekend
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Pinkstervakantie

Afscheid juf Hanneke

Morgen is de laatste werkdag
van juf Hanneke op de Lingelaar. Na 2,5 jaar op de Lingelaar
gewerkt te hebben, neemt ze
helaas afscheid. Zeker de kinderen van groep 3 en 4 zullen
haar gaan missen, maar wij als
collega’s ook! Juf Hanneke is een collega die denkt in
oplossingen in plaats van problemen en is een echte
aanpakker. We willen haar via deze weg, samen met
Alex, een onvergetelijke reis wensen!

Van juf Hanneke

Morgen (30 april) is mijn laatste werkdag op de Lingelaar. Op zaterdag 1 mei vertrekken mijn vriend
Alex en ik voor een jaar op fietsreis. De nieuwe tent is
getest, de meeste spullen zijn ingepakt en de route
voor de eerste paar dagen zit in ons hoofd. We zijn er
klaar voor en hebben er ontzettend veel zin in!
Als je het leuk vindt om ons en onze reis te volgen,
kan dat via Polarsteps.com/AlexHanneke.
Tot ziens!
Groeten, Hanneke van Bavelgem

Dodenherdenking

De leerlingen van groep 8 waren eerdere
jaren op 4 mei aanwezig bij de Dodenherdenking op de begraafplaats in Beesd. Dit
jaar zal de jaarlijkse Dodenherdenking in
Beesd door corona op een aangepaste manier plaatsvinden. De herdenkingsdienst en
de kranslegging wordt uitgezonden. Hieraan werken
beide kerken, scholen en Harmonie Concordia mee.
Kyano en Elize zullen een gedicht voorlezen. Klik hier
om mee te kijken. De dienst begint om 19:15 uur. Om
19:50 uur zal overgeschakeld worden naar de begraafplaats voor een kranslegging en 2 minuten stilte.

groep 1

Juf Marit

De sollicitatiecommissie is de afgelopen weken bezig
geweest met de vervangster voor juf Hanneke in het
nieuwe schooljaar. We zijn blij om u te kunnen vertellen dat deze inmiddels is gevonden in juf Marit van de
Water. In het nieuwe schooljaar zal zij ons team komen versterken. Juf Marit, alvast van harte welkom op
de Lingelaar!

Studiedag 12 mei

Woensdag 12 mei hebben alle leerkrachten weer een
studiedag en zijn alle kinderen dus vrij.
In de ochtend gaan we aan de slag met Thijs Wisselink van de Rolfgroep met het vervolg van Teach like a
Champion en het EDI-model. Het doel van deze ochtend is het vergroten van onze leerkrachtvaardigheden
en onze kennis uitbreiden met betrekking tot het EDImodel.
’s Middags staat er een evaluatievergadering gepland.
Hierbij zullen we het afgelopen schooljaar gaan evalueren, maar ook al plannen gaan maken voor het nieuwe schooljaar.

Continurooster en schooltijden

Zoals u al eerder bent geïnformeerd, zullen we met ingang van
het nieuwe schooljaar gaan werken met het continurooster.
Daarnaast zullen de schooltijden
in het nieuwe schooljaar aangepast worden. Op
woensdag zullen alle leerlingen tot 12:30 uur school
hebben. De onderbouw (groep 1 t/m 4) heeft op vrijdag
tot 12:00 uur les.

Koningsspelen

Wat was het vrijdag 23 april een feest op school! Door
alle beperkingen konden we de Koningsspelen niet
vieren zoals we gewend zijn, maar deze dag was zeker zo leuk! De hele school kleurde oranje en rood-witblauw door alle kinderen die zo feestelijk gekleed naar
school kwamen. In alle klassen was ruimte voor sport
en spel. Er werd ook volop genoten van de springkussens die op het schoolplein stonden. Tussendoor hebben we met elkaar ook heerlijk gesnoept van een traktatie in stijl. Met elkaar kijken we terug op een geweldige dag!
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Eindcito groep 8

De eindcito is een cito waar de juffen of meesters
kunnen zien of ze jou een goed advies hebben gegeven. En als je moeite hebt met lezen kan het ook
voorgelezen worden. Er bestaat ook een online eindcito voor groep 8, maar ik vind het op papier makkelijker. De eindcito duur 3 dagen, dus niet zo lang als de
entreetoets. En als je heel goed scoort met de eindcito kan het maar zo zijn dat je 1 niveau omhoog gaat.
Meestal blijft je niveau, zoals de juffen of meesters
die je hebben gegeven.
De eindcito was niet heel moeilijk op een paar vragen
na. De tijd tussen de verschillende cito´s was wel
saai. We hebben 3 keer rekenen gehad, 5 keer taal,1
geschiedenis,1 aardrijkskunde en 1 natuur. Bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur hadden we 45
minuten de tijd. Over een paar weken krijgen wij de
uitslag.
Annefleur van de Water

Sam& West Betuwe zorgt dat alle kinderen in West
Betuwe kunnen meedoen
Schoolreisjes, sporten, muziekles. Het lijkt normaal
dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar
niet elke ouder kan het betalen. Daarom is er Sam&
voor alle kinderen in West Betuwe.

Wat is Sam&?

Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld
Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen bereiken we meer kinderen die in armoede leven. Bij
Sam& kunnen ouders, verzorgers en intermediairs
terecht voor voorzieningen op het gebied van school,
sport, cultuur, verjaardag en vrije tijd. Dankzij Sam&
kunnen alle kinderen meedoen!

Aanvragen

Bent of kent u iemand die wel een steuntje in de rug
kan gebruiken? Ga of verwijs dan
naar www.samenvoorallekinderen.nl.
De Entreetoets
Deze regeling is speciaal voor gezinnen met kinderen
De Entreetoets is een toets met 22 onderdelen. Dit
zijn een paar van de onderdelen. Taal, Wereldoriënta- van 0 t/m 17 jaar en een laag inkomen. Niet alleen
voor ouders/verzorgers met een bijstandsuitkering.
tie, rekenen, luisteren, schrijven etc. Wij vonden het
deel Wereldoriëntatie het moeilijkste en het deel luis- Ook ouders/verzorgers met werk, maar een laag inkoteren makkelijk. De Entreetoets is er vooral om te be- men, zzp’ers die door de corona-crisis lang zonder
klus zitten, of mensen met andere uitkeringen komen
palen naar welk niveau je op de middelbare/
in aanmerking.
voortgezet onderwijs gaat. Dit krijg je te horen in de
adviesgesprekken.

Contact voor aanvraag of informatie

Neem gerust contact op met Stijn Brokx via 0345Een week later had Groep 8 de Cito Eindtoets.
Die krijg je voordat je naar de middelbare school gaat 820964 of sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl
Het is een toets gemaakt door het Cito.
Door die toets te maken is er een kans dat het niveau
dat je hoort te krijgen op de middelbare omhoog gaat
maar meestal blijft het bij het eerste besluit.
We krijgen over een paar weken de uitslag!
Rosemary Maruva.

Jarigen mei

Zoey van Bekkum
Lucia Beverloo
Bram van Niejenhuis
Lizz van der Burg
Jens Heijsteeg
Isabella Verstegen
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Kijk ook eens op www.lingelaar.nl

