
NIEUWSBRIEF 15 september 2022 

21-09 Kangoeroedag groep 1/2 
27-09 Vertel-het-mij-gesprekken 
28-09 Start actie KInderpostzegels 
05-10 Start Kinderboekenweek 
07-10 Afvalprikken gr 1 t/m 8 10:30-11:30 uur 
10-10 OR-vergadering 
11-10 Bestuursvergadering 
11-10 Klusavond 
14-10 Einde Kinderboekenweek 
17-10 Schoonmaakavond 
20-10 Speelgoedmiddag groep 1/2 
21-10 Crea bovenbouw 
24/28-10 Herfstvakantie 
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Kinderboekenweek 2022 GI GA GROEN  
Start Kinderboekenweek welke plaats vindt van 5 ok-
tober t/m 16 oktober start de Kinderboekenweek met 
als thema: GI GA GROEN!! Wij doen hier natuurlijk 
aan mee. Er zal extra veel voorgelezen worden in de 
klas. De kinderen gaan creatief met dit thema aan de 
slag. Op vrijdag 14 oktober willen wij de Kinderboe-
kenweek gezamenlijk met u afsluiten. U bent van har-
te uitgenodigd om te komen kijken. Inloop vanaf 
11:00 uur. 
 
Na het succes van vorig jaar gaan we weer een boe-
kenruilbeurs organiseren op woensdag 12 oktober.  
Hoe werkt de boekenruilbeurs? De kinderen hebben 
vast thuis in de kast wel 1 of meerdere boeken staan 
die ze niet meer lezen. Deze mogen ze tot en met 11 
oktober a.s. inleveren op school. Bij inlevering van elk 
boek ontvangen de kinderen een boekenbon (deze 
bewaart de juf tot de beurs). Zien 
ze tijdens de ruilbeurs een leuk 
boek, dan leveren ze hun bon 
weer in bij de juf en gaan ze naar 
huis met een nieuw boek om lek-
ker in de vakantie te lezen.  
 
Schoolkalender 
I.v.m. externe factoren ontvangt u onze schoolkalen-
der later dan u van ons gewend bent. Wij hopen hem 
zo gauw mogelijk binnen te krijgen. Alle oudste kin-
deren van een gezin krijgen dan onze nieuwe school-

kalender mee naar huis. Wij ho-
pen dat hij een prominent plekje 
in huis krijgt.  
Alle data van onze activiteiten 
kunt u ook vinden onder het kopje 
jaarkalender in de schoolapp. 

Kangoeroedag  
Op woensdag 21 september is het zover, dan doet 
groep 1/2 mee aan de Kangoeroedag bij korfbalvereni-
ding ‘Animo’ in Geldermalsen.  

Hiervoor zoeken wij nog enkele 
ouders die willen rijden. We ver-
trekken om 10:00 uur vanuit 
Beesd. Het programma duurt tot 
12:00 uur. Voor eten en drinken 
wordt gezorgd. 
 

Hulpouders gezocht 
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Gi-ga-groen’.  
Tijdens de Kinderboekenweek staat het prentenboek 
‘Egalus’ centraal. Iedere dag prikt Egalus het bos 
schoon. Maar steeds vaker, als hij klaar is in het bos, 
ligt er weer rommel in de duinen. En als de duinen 
leeg zijn, is het strand vies. Aan de hand van dit ver-
haal willen wij met alle groepen, net als Egalus onze 
omgeving schoonmaken. Wie helpt ons?  
Wij zoeken hulpouders die op woensdagochtend 7 ok-

tober a.s. van 10:30 tot 11:30 uur 
een groepje kinderen willen bege-
leiden met het afvalprikken. Hier-
voor krijgen wij een subsidie van 
gemeente West Betuwe. 
U helpt toch ook? 
U kunt zich aanmelden bij de leer-
kracht van uw kind. 
 

Vertel-het-mij-gesprek 
Zoals u gewend bent, zijn er op de Lingelaar aan het 
begin van het schooljaar weer de ‘vertel-het-mij-
gesprekken’. U gaat met de leerkracht van uw kind in 
gesprek en u vertelt over uw kind.  
Gezinnen met 3 of meer kinderen kunnen zich vanaf 
maandag 19 september 8:00 uur inschrijven via 
Schoolgesprek voor deze gesprekken. Vanaf dinsdag 
20 september 8:00 uur kan iedereen zich inschrijven. 
U heeft hiervoor tot vrijdag 23 september 12:00 uur. 
Heeft u zich dan nog niet ingeschreven, dan zal de 
leerkracht u inplannen.  

Agenda 



Wat doen die steunouders dan? 
Steunouders zijn vrijwilligers die een of twee dagde-
len per week plezier geven aan een kind en daardoor 
steun aan jullie. 
 
Wat is de rol van Steunouder coördinator, Martine 
Bronk van Welzijn West Betuwe? 
Martine bespreekt met jullie wat de mogelijkheden 
zijn en wat jullie nodig hebben. Daarna gaat zij op 
zoek naar een geschikte steunouder. 
 
Wie kunnen er steunouder worden? 
Steunouders worden zorgvuldig geselecteerd. Marti-
ne heeft verschillende gesprekken met de steunou-
ders en de steunouders volgen een verplichte training 
via Steunouder Nederland. 
 
Wat zijn de voordelen van inzet Steunouders? 
Door nu een steunouder in te zetten voorkom je mo-
gelijk professionele inzet in de toekomst voor jou of je 
kinderen. Omdat steunouders liefst bij jou in de buurt 
wonen, helpt het jou en de kinderen om jullie netwerk 
uit te breiden. Opvoeden doet iedereen anders, de 
inzet van steunouders geeft je de mogelijkheid om 
eens mee te kijken hoe het bij anderen gaat. 
  
Enthousiast? Of vraag jij je af wat een steunouder 
voor jouw gezin kan betekenen, twijfel niet. Neem 
contact op met Martine Bronk. 
mbronk@welzijnwestbetuwe.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 25 sept  -  Uitnodiging Iederskerk 

 Trainingsaanbod Schoolmaatschappelijk werk 

 Flyer Steunouder West Betuwe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolgruiten  
Even een reminder! De Lingelaar heeft een eigen 

schoolfruit/groentebeleid. De woensdag 
is een verplichte “Gruitendag” (Groente 
en/of fruit). Voor alle overige dagen ge-
ven wij het advies groente en/of fruit mee 
te geven. Tijdens de ochtendpauze op 
woensdag (en het liefst ook op alle ande-
re dagen) brengen de kinderen alleen 
groente en/of fruit en drinken mee. 

 
Ingezonden items: 
 
Trainingsaanbod Schoolmaatschappelijk werk 
In de bijlagen vindt u een overzicht van het trainings-
aanbod schoolmaatschappelijk werk. 
U kunt hier het aanbod digitaal lezen. Tevens vindt u 
op deze site het aanmeldformulier. 
 

Steunouder West Betuwe 
Een zieke partner en de aandacht voor je puberzoon 
schiet er even bij in, een adhd+ kind in huis dat al je 
aandacht nodig heeft en geen tijd om je dochter een 
rustige middag te bieden. Welzijn West Betuwe biedt 
in deze situaties Steunouders. 
 
Veel mensen hebben een eigen netwerk waardoor 
kinderen in moeilijke situaties bij ouders, familie of 
eigen netwerk terecht kunnen. Soms zijn omstandig-
heden anders en heb je die mogelijkheden niet.  Wel-
zijn West Betuwe biedt je dan een alternatief via 
Steunouders. Een tijdelijke steun voor gezinnen. 
Even wat lucht voor jullie en de kinderen zodat je het 
daarna weer zelf op kunt pakken. 

Kijk ook eens op www.lingelaar.nl 

 

mailto:mbronk@welzijnwestbetuwe.nl
https://www.westbetuwe.nl/schoolmaatschappelijk-werk















