
NIEUWSBRIEF 23 februari 2022 

Maart 
27-02/03/03 Voorjaarsvakantie 
08-03 Crea onderbouw 
13-03 Start projectweek 
13-03 OR vergadering 
23-03 Afsluiting Projectweek 
29-03 MR-vergadering 
30-03 Voorstelling ‘Muis’ groep 3, 4 en 5 
30-03 Theoretisch verkeersexamen gr 7/8 
 
April 
03-04 Spinnen race, sponsorloop 
04-04 Start Entreetoets groep 7 
05-04 Paasvieringen 
05-04 Schoolvoetbal 
06-04 Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
07-04 Goede Vrijdag 
10-04 2e Paasdag 
11-04 Bestuursvergadering 
18-04 CET groep 8 
19-04 CET groep 8 
19-04 Schoolvoetbal  
20-04 CET groep 8 
20-04 Speelgoedmiddag groep 1/2 
21-04 Koningsspelen 
24-04/05/05 Meivakantie 
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Schoolvoetbal 
In april doen wij weer mee aan het Louwi-
nus Maas schoolvoetbaltoernooi in Gel-
dermalsen. Omdat er vanuit de organisa-
tie wat veranderd is, vindt u hieronder de 
dagen waarop wij teams hebben inge-
schreven. 
 
Woensdag 5 april  groep 7/8. 
Woensdag 19 april  groep 5/6 en groep 4/5. 
 
De groepen 7/8 en 4/5 doen ieder met 2 teams mee. 
Deze teams bestaan uit gemixte kinderen. 
 
Het team van groep 5/6 is een gemixt jongens team. 
 
Let op: de combinaties van de voetbalteams zijn an-
ders dan onze combinatiegroepen op school.  
 
Oproepje Projectweek 
De juffen van groep 1/2 zijn opzoek naar oude witte 
of effen overhemden. Wilt u uw kind een oud over-
hemd meegeven? 

Projectweek 
Maandag 13 maart starten wij met de 
projectweek. Het thema is dit jaar 
'Kunst!'. We gaan aan de slag met 
vooral beeldende kunst en in elke 
klas komen er één of meerdere kun-
stenaars centraal te staan. Op donderdag 23 maart is 
van 17 uur tot 19 uur de afsluiting van de projectweek 
door middel van een tentoonstelling. Iedereen is dan 
van harte welkom om in de klassen te kijken waar wij 
aan gewerkt hebben. Ook zal de ouderraad zorgen 
voor een (kleine) warme maaltijd, voor een kleine bij-
drage. Wij kijken ernaar uit en hopen dat elk kind de 
kunstenaar in zichzelf naar boven kan halen! 
 

Juf Lianne weer hersteld 
Vorig jaar kreeg u rond deze tijd via een bericht te ho-
ren dat ik door ziekte helaas thuis zat. Het afgelopen 
jaar is niet altijd makkelijk geweest, maar heeft uitein-
delijk ook heel veel gebracht! Sinds juni ben ik geleide-
lijk aan weer steeds vaker op school te vinden en heb 
ik veel van u ook alweer ontmoet op school. Per febru-
ari ben ik weer helemaal beter gemeld en heb ik ook al 
mijn taken weer opgepakt. Hier ben ik erg dankbaar 
voor! Tijdens mijn afwezigheid heeft Jessica van Zui-
dam mijn taken overgenomen. Het komende jaar zal 
ze nog betrokken blijven bij de Lingelaar om te onder-
steunen bij het traject rondom de mogelijke fusie, de 
nieuwbouw en zal ze mij coachen. Wellicht ziet u haar 
dus nog eens op de Lingelaar.  
Bedankt voor alle betrokkenheid het afgelopen jaar! 
 

Tekenen intentieverklaring 
Tijdens de ALV van 29 november is er door alle aan-
wezigen unaniem voor gestemd om de intentieverkla-
ring met het CPOB te gaan tekenen. Hierover bent u 
destijds ook per brief geïnformeerd. Inmiddels is deze 
intentieverklaring getekend. 
Op maandagavond 6 maart is er een Kick-off voor alle 
juffen, MR- en bestuursleden van dit traject. Mochten 
er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan wordt u op de hoog-
te gebracht.  
 

Agenda 



Spinnen race, sponsorloop 
Op maandag 3 april wordt er op school een 'spinnen 
race' georganiseerd door stichting Nomi. De ‘spinnen 
race’ is een sponsorloop met kleine hindernissen, 
voor (basis)scholen.  
Communiceren op papier is ouderwets. Tegenwoor-
dig gaat bijna alles online. Maar hoe vind je elkaar 
dan? Je wil natuurlijk niet je beperking of ziekte voluit 
op sociale media zetten. Stichting Nomi is een stich-
ting voor jongeren met chronische ziektes en bouwt 
besloten contactapps voor organisaties die zich inzet-
ten voor mensen /jongeren voor wie contact met lot-
genoten van groot belang is. Dat kan zijn vanwege 
ziekte, een chronische beperking of om anders-zijn. 
De naam Nomi staat voor ‘Know me’, leer mij kennen. 
De Nomi-app helpt hierbij een handje. Meer informa-
tie over deze actie volgt t.z.t.  
 
Nieuws uit de Blokhut 
Ondersteuningsniveaus  
Soms heeft een kind meer nodig dan het basisaan-
bod in de klas. Dit kan op cognitief, maar ook op soci-
aal-emotioneel gebied zijn. Op school kennen wij vier 
ondersteuningsniveaus:  
1. Basisondersteuning: dit is het aanbod dat alle  
 leerlingen in de klas krijgen.  
2. Basisondersteuning plus: dit is alle extra onder-

steuning die wij leerlingen kunnen bieden binnen 
de mogelijkheden van de klas/leerkracht en evt. 
onderwijsassistente. Denk hierbij aan het pro-
gramma Bouw! in de onderbouw, de dubbel-
groep  bij de kleuters, de plusklas van groep 5 t/
m 8, de training Rots & Water in groep 5/6, extra 
lezen buiten de klas of rekensprint. De intern be-
geleider zal betrokken zijn bij dit proces. 

3. Extra ondersteuning: voor kinderen die extra on-
dersteuning nodig hebben maken wij een IHP 
(individueel handelingsplan) of OPP 
(ontwikkelingsperspectief). Als dit het geval is, 
wordt u hiervan als ouder altijd op de hoogte ge-
steld. Dit document wordt (minimaal) 2 keer per 
jaar bijgesteld. Dit document wordt altijd met ou-
ders gedeeld en wij vragen u dan om dit docu-
ment te ondertekenen voor onze administratie. In 
dit geval zal de intern begeleider ook betrokken 
zijn bij het proces en de gesprekken.   

4. Ondersteuning in een gespecialiseerde onder-
wijsvoorziening: de top van de piramide wordt 
gevormd door ondersteuning in een gespeciali-
seerde onderwijsvoorziening, het speciaal basis 
onderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). 
Voor het volgen van onderwijs binnen het SBO/
SO heeft de leerling een toelaatbaarheidsverkla-
ring (TLV) nodig. Wanneer uw kind hiervoor in 
aanmerking komt zal hij/zij al een OPP 
(ontwikkelingsperspectief) hebben waarvan u als 
ouder op de hoogte bent.   

 

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact 
op met onze intern begeleider via het mailadres 
jufcindy@lingelaar.nl   

Even voorstellen 
 
Dit jaar hebben wij in diverse groepen stagiaires. Zij 
stellen zich hierbij even voor. 
 
Groep 1/2 
Hallo, ik ben Nerea Gietman. Ik ben 17 jaar oud en 
woon in Beesd. Ik volg momenteel de opleiding on-
derwijsassistentte, deze opleiding volg ik op het ROC 
Rivor in Tiel. Ik zit dit jaar in mijn tweede schooljaar. 
Vorig jaar heb ik stagegelopen op de Sint Antonius 
school, en dit jaar mag ik weer stage gaan lopen 
maar dit keer hier op de Lingelaar. Ik ga voor het 
tweede jaar stage lopen in groep 1/2. Dit jaar doe ik 
dit op de maandag en de dinsdag. Ik vind het super 
leuk dat ik bij deze leuke klas stage mag lopen, ik ge-
niet ontzettend en ben blij dat ik dit schooljaar nog 
verder kan genieten. Misschien tot ziens op de Linge-
laar  
 
Groep 3/4 
Mijn naam is Sherin Bakker, ik ben 18 jaar oud en ik 
woon in Leerdam. Ik doe de opleiding onderwijsassis-
tent op het Koning Willem 1 college in Den Bosch. Ik 
zit nu in leerjaar 2 en heb eerst op een andere school 
stage gelopen in Zaltbommel. Ik kom nu anderhalf 
jaar stage lopen op de basisschool de Lingelaar. 
Ik kom nu tot de zomervakantie stage lopen in groep 
3/4 en volgend jaar in een andere klas. Ik loop elke 
maandag en dinsdag stage.  
als bijbaantje werk ik bij de Jumbo in Leerdam. Als 
hobby voetbal ik bij Vv. Asperen.  
Ik heb het nu al erg naar me zin op deze school met 
al deze gezellige kinderen. 
en voorstellen 
 
Groep 5/6 
Hallo, via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. 
Ik ben Berry Buis, 40 jaar en woon samen met mijn 
vrouw en kinderen in Ochten. Inmiddels ben ik al ruim 
20 jaar actief in het bedrijfsleven. In mijn vrije tijd ben 
ik best actief bij allerlei verenigingen. Ik voetbal met 
veel plezier en ben graag lekker buiten bezig bijvoor-
beeld op de boerderij van mijn ouders. 
Twee jaar geleden heb ik besloten om naast mijn 
baan de deeltijd opleiding pabo te gaan volgen. Een 
nieuwe uitdaging dus! En inmiddels ben ik hier dus al 
een poosje met veel plezier mee bezig. Uiteraard 
hoort ‘leren in de praktijk’ daar zeker bij, daarom ben 
ik dit schooljaar te vinden in groep 5/6 van de Linge-
laar. In deze toffe groep geef ik met plezier op maan-
dag les.  
 
Met vriendelijke groet,  
meester Berry 



Studiedag 
Op vrijdag 27 januari waren de kinderen vrij, want alle 
juffen hadden een studiedag.  
We startten deze dag samen met de leerkrachten van 
de Antoniusschool. Met elkaar keken we naar de 
nieuwbouwplannen voor de Brede School en schre-
ven Parels & Puzzels op. Op deze manier leerden we 
elkaar ook beter kennen.  
Daarna gingen we ieder verder met onze eigen invul-
ling. 
Onze juffen hebben een presentatie aan elkaar gege-
ven over een domein waarin ze zich in tweetallen aan 
het verdiepen zijn. Zo kunnen we ons onderwijs nog 
beter maken! Erg leuk om zo van elkaar te leren.  
’s Middags hebben we met elkaar geleerd over veran-
deringen binnen de zorgstructuur. We zijn hier met-
een mee aan de slag gegaan. We hadden, als team, 
een fijne en erg effectieve dag.  

Wegwerkzaamheden N327 
Zoals u wellicht al gezien hebt, zijn 
ze bezig met diverse werkzaamhe-
den aan de N327 tussen Enspijk 
en Leerdam. Er zijn verschillende 
keren wegafsluitingen, maar deze 
vinden met name in het weekend plaats. Wel is de 
kans dat u oponthoud heeft door deze werkzaamhe-
den. Wilt u daar rekening mee houden, wanneer u 
buiten Beesd woont en u uw kind op school komt 
brengen? 
Mocht er bekend worden dat de weg toch dichtgaat 
tijdens de schoolweek, dan zullen we u op de hoogte 
brengen.  
 
Vandalisme 
Helaas hebben we op de Lingelaar regelmatig last 
van vandalisme. Zo is er afgelopen schooljaar al twee 
keer schade aan het dak geweest, maar ook vinden 
we bijvoorbeeld afval op het schoolplein of is er scha-
de aan het keukentje op het kleuterplein. We begrij-
pen dat het spannend is om jeugd aan te spreken, 
wanneer u bijvoorbeeld iemand op het dak van de 
school ziet lopen. U kan ons op dat moment toch hel-
pen! Zou u de politie dan willen bellen via 0900-8844 
en hier melding van willen maken? Bent u getuige 
van iets ernstigs, bijvoorbeeld vandalisme of het 
stichten van een brandje, wilt u dan 112 bellen? We 
hopen dat het niet nodig is, maar alvast bedankt voor 
uw medewerking! 
 
 


