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21-10 Crea bovenbouw 
24/28-10 Herfstvakantie 
02-11 Crea onderbouw 
02-11 MR vergadering 
06-11 Oogstdienst, Sint Pieterskerk 
07-11 OR vergadering 
09-11 Nationaal schoolontbijt 
14-11 School versieren voor Sinterklaas 
23-11 Pietenmorgen 
23-11 Bestuursvergadering 
24-11 Inloopgesprekken 
05-12 Sinterklaasfeest 
06-12 School versieren voor Kerst 
12-12 Bestuursvergadering 
16-12 Crea bovenbouw 
21-12 Crea onderbouw 
22-12 Speelgoedmiddag groep 1/2 
22-12 Kerstviering alle groepen 
26-12/06-01 Kerstvakantie 
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Crea onderbouw 
Woensdag na de vakantie (2 november) vindt de eer-
ste crea-ochtend plaats van 10:25 tot 12:15 uur. De 
groepen 1 t/m 4 gaan dan groepsdoorbrekend crea-
tief aan de slag. Deze keer gaan we clownen, muziek 
maken en gezelschapsspelletjes spelen. Hiervoor 
krijgen we de hulp van enkele ouders. Wilt u ook een 
keer helpen laat het dan weten aan:  
juflois@lingelaar.nl 
 
Oogstdienst 
Zondag 6 november a.s. wordt in de St. Pieterskerk 
de jaarlijkse oogstdienst gehouden. De leerlingen van 
onze school verlenen hun medewerking aan deze 
dienst. Het thema is ‘Wat je deelt, wordt meer’. U 
bent van harte uitgenodigd om de dienst bij te wonen. 
De dienst begint om 10:00 uur en na afloop drinken 
wij met elkaar nog een kopje koffie, thee of limonade.  
 
Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag 9 november a.s. doen wij mee 
aan het Nationaal Schoolontbijt. De 
kinderen ontbijten in de klas samen 
met hun klasgenoten en de juf. Het 
ontbijtpakket bestaat uit uitsluitend 
gezonde producten, die in nauw over-
leg met het Voedingscentrum zijn ge-
kozen. Wij willen u vragen deze och-
tend uw kind de 4 B’s (beker, bord,bestek en bakje) 
voorzien van naam, in een plastic tas mee te geven.  
 
In de bijlagen van deze mail en op de app vindt u 
hierover een ouderbrief. 

School versieren voor Sinterklaasfeest 
Op maandagavond 14 november om 19:00 uur gaat 
de OR de school versieren in het Sinterklaasthema. 
Daarbij kunnen ze uw hulp goed gebruiken. Zien ze u 
die avond op de Lingelaar verschijnen? 
5 december vieren wij Sinterklaasfeest, binnenkort 
ontvangt u meer informatie. 
 
Pietenmorgen 

Woensdag 23 november is de jaarlijkse 
Pietenmorgen. De kinderen van groep 7/8 
worden die ochtend omgetoverd tot echte 
pieten. Een aantal ouders zullen helpen 
met schminken. De groep 7/8 pieten gaan 
met groepje kinderen uit de onderbouw 
een door hen zelf bedacht spellencircuit 
doen. 

 
Inloopgesprekken 
Donderdag 24 november worden de inloopgesprekken 
gehouden. Uw kind krijgt hiervoor in week 45 (7 t/m 11 
november) een brief mee. Het kan zijn dat u uitgeno-
digd wordt door de leerkracht, maar u kunt ook zelf 
een gesprek aanvragen.  
 
Kerst 
Het duurt nog even, maar hierbij willen wij u alvast op 
het volgende attent maken: 
 
School versieren voor Kerstfeest 
Op dinsdagavond 6 december om 19:00 uur gaat de 
OR de school versieren voor de Kerst. Daarbij kunnen 
ze uw hulp goed gebruiken. Zien ze u die avond op de 
Lingelaar verschijnen? 
 
Kerststukje maken  
Wij willen met alle kinderen een kerststukje maken op 
woensdag 21 december. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
groen, denk hierbij aan dennentakken, hulst en klimop 
en zo. Ook zijn wij op zoek naar ouders/opa’s & oma’s 
die kunnen helpen deze ochtend. Binnenkort ontvangt 
u hier meer informatie over.  
 
Kerstviering 
De kerstviering vindt dit jaar plaats op donderdag-
avond 22 december. De viering vindt plaats tussen 
18:00 uur en 20:00 uur. Wat wij precies gaan doen 
blijft nog even een verrassing, maar noteer de datum 
en tijd alvast in uw agenda.  
 
Kerstvakantie 
Vrijdag 23 december krijgen de kinderen om 12:00 uur 
vakantie.  

Agenda 
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Groep 7/8 was met het boek Terra Ultima aan de slag 
gegaan en zijn aan de hand van dit boek op expeditie 
geweest, daar maakte zij een reisverslag van. Ze 
hebben nieuwe dieren ontdekt zoals de ‘Slamingo, 
Zweeuw en de Penghin’. 
Groep 5/6 had dankzij een speurtocht allemaal weet-
jes ontdekt en een gi-ga-groen ABC gemaakt, want 
wist jij dat de F is van Flamingo die is zo prachtig ro-
ze. De J is van jungle een woest ondoordringbaar 
woud en de Q is van quetzal een bijzondere vogel uit 
Midden Amerika. 
Groep 3/4 maakte muziek en zong een prachtig lied 
‘BoemPokTjak” n.a.v. het boek in het bos.  
Tot slot groep 1/2, deze had een eigen bibliotheek in 
de klas en daarover een lied geleerd. Zij zijn met het 
boek ‘Egalus’ aan de slag gegaan, waarin afval schei-
den centraal stond, zij lieten allemaal hun 
‘afvalkunstknutselwerken’ zien. Kortom het was een 
leuke leerzame Kinderboekenweek.  
 
Ingezonden 
 
Consulent Passend Onderwijs 
Even voorstellen…. 
Mijn naam is Hester van Steenis.  
Sinds 2014 ben ik werkzaam bij het 
samenwerkingsverband BePO. 
Daarvoor was ik leerkracht en am-
bulant begeleider bij allerlei soorten basis-, voortge-
zet- en middelbaar beroeps- onderwijs. Mijn ervaring 
is breed, ik heb gewerkt met kinderen die ondersteu-
ning nodig hebben op het gebied van spraaktaal, ge-
drag, leren en gehoor.  
 
Ik ben werkzaam als consulent Passend Onderwijs. Ik 
kan aansluiten bij gesprekken tussen school en ou-
ders. Samen gaan we op zoek naar de gedeelde zorg 
en komen we tot de ondersteuning die nodig is. Het 
passend maken van het onderwijs voor iedere leerling 
kan namelijk een behoorlijke (emotionele) puzzel zijn 
en het kan dan prettig zijn als er een onafhankelijke 
deskundige bij is. Verdere informatie kunt u vinden op 
de website van BePO.  
Met vriendelijke groet, Hester van Steenis 
  
Zangschool Beesd 
woensdag 2 november trappen we af met ons nieuwe 
Jongerenkoor: Beesdse Bende. Ben je ouder dan 8 
en jonger dan 17 én hou je onwijs van zingen? Dan is 
Beesdse Bende wat voor jou! Met dit gloednieuwe 
popkoor willen we zoveel mogelijk voice-minded jon-
geren uit de regio bij elkaar brengen om samen ge-
zellig muziek te maken. We zingen popmuziek en 
streven er naar om (alleen) songs te zingen die je 
kent van je hitlijsten op radio, spotify, youtube of Tik-
Tok. Alleen muziek van nu dus. Meer weten? Check 
Beesdse Bende en schrijf je gelijk in voor de gratis 
proefles op 2 november om 16:30-17:30! 
Ook op woensdag 2 november: de Music Bunch-
lessen voor onze jongste muzikanten starten weer: 
de Do-re-Mini’s (voor kinderen in de leeftijd van groep 
1 en 2) en de SuperMaestro’s groep 3-4-5).  

Wereldkilometerlezen 
(Voor)lezen is ontzettend belang-
rijk en leuk! Het is belangrijk om 
het leesplezier, leestempo en de 
woordenschatontwikkeling bij de 
kinderen te (blijven) ontwikkelen. 
Dat lukt alleen als kinderen heel veel lezen en voor-
gelezen worden. Daarvoor hebben we ook uw hulp 
nodig.  
 
Uw kind heeft het boekje 'wereldkilometer-meter’ mee 
naar huis gekregen. Hier kunt u samen met uw kind 
de (voor)gelezen kilometers per week noteren. Elke 
gelezen bladzijde van een (voor)leesboek is 1 kilome-
ter (met een maximum van 20 kilometer per week). 
Meer lezen mag natuurlijk altijd, maar hoeft niet geno-
teerd te worden. 
 
Elke vrijdag nemen de kinderen hun ‘wereldkilometer-
meter’ mee naar school. Wij tellen die dag alle gele-
zen kilometers van de klas bij elkaar op. Bij voldoen-
de gehaalde kilometers doen we een passende activi-
teit. 
 
Terugblik  
 
Kangoeroedag  
De kleuters waren uitgenodigd om bij korfbalvereni-
ging Animo in Geldermalsen mee te doen aan de 
Kagoeroedag. Met 6 auto’s gingen we daarna toe 
waar we allerlei leuke korfbal gerelateerde spelletjes 
in groepjes deden en Kanga de mascotte ook ont-
moette. De kinderen hebben genoten en vonden het 
erg jammer dat het zo snel afgelopen was.   
 
Kinderboekenweek  
of wat was…   
Op 5 oktober ging de GI-Ga-Groene KBW van start, 
kinderen waren massaal in het groen naar school ge-
komen. In de hal zat het meisje Ri-ra-rose ze moest 
naar buiten maar vond buitenspelen maar stom en 
saai. De boswachter dacht daar anders over buiten is 
gezond voor je en vooral ook heel leuk je kunt hutten 
bouwen en takken sjouwen, maar dan moet wel eerst 
de rommel die de mensen maken opgeruimd zijn. Sa-
men de kinderen bedachten we een plan, we gaan de 
boel opruimen en het afval scheiden. Om daarna 
vooral heerlijk buiten te kunnen spelen. Met dit thema 
zijn we school breed aan de slag geweest. Elke klas 
kreeg bij de opening een boek aangeboden en met 
dat boek zijn de kinderen in de klas aan de gang ge-
gaan.  
Er werd tijdens de KBW uiteraard veel (voor) gelezen, 
kinderen uit hogere groepen las voor bij de onder-
bouw groepen, we hadden de juffen ‘voorleesruil’, er 
werd afval geraapt in heel Beesd meer dan 30 kilo 
afval haalde we op. Dan was er ook nog de boeken-
markt, meer dan 200 boeken hebben weer een nieu-
we eigenaar gekregen dus dat  was een groot succes. 
En als afsluiting was vrijdag de 14de de centrale af-
sluiting de hal zat vol met belangstellende (papa`s, 
mama`s, oma`s) en de kinderen.  
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