
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Inmiddels zijn de informatieavonden geweest en het was goed om te zien dat 

er veel ouders op deze avonden aanwezig waren. Het is fijn om elkaar te 

ontmoeten en u te kunnen vertellen over het nieuwe leerjaar.  

Volgende week starten de “omgekeerde 10-minuten gesprekken”. Er zijn al 

veel ouders die hebben ingetekend voor het gesprek en mocht u er nog niet 

aan toe gekomen zijn, dan vragen wij u dat z.s.m. te doen. Tijdens dit 

“omgekeerd 10-minutengesprek”  zullen wij u onder andere de vraag stellen: 

wat wilt u dat wij weten over uw kind? 

Wij kijken alvast uit naar mooie en waardevolle gesprekken. 
 

Mad Science 
 

Binnenkort is het zover. Op donderdag 20 september komt één van de Mad 

Science professoren een spectaculaire science show op onze school 

verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven 

voor de nieuwe naschoolse wetenschap en techniekcursus.  
 

Zij worden vanaf 18-10-

2018 iedere donderdag, 

zes weken lang, 

meegenomen in de 

wondere wereld van 

experimenten, proefjes en 

demonstraties! Elke week 

staat een nieuw thema 

centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit 

uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 

Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en 

scheikunde.  

 

Er komt van alles aan bod!  
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Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen 

meegegeven. LET OP! Inschrijven kan t/m 4-10-2018 en vol=vol. Nu al 

nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 

nederland.madscience.org en klik op het inschrijfformulier. De kosten zijn 

€69,50 per kind. 

 
Overblijven 
 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn wij op zoek naar een 

goede oplossing om het overblijven op De Koningslinde te kunnen 

continueren. Inmiddels hebben wij contact gehad met de organisatie 

Lunchkidz en heeft er een gesprek plaatsgevonden. De komende periode 

zullen wij stappen gaan zetten om te kijken of Lunchkidz de partij kan worden 

die op De Koningslinde het overblijven gaat regelen. Het streven is om na de 

herfstvakantie een eventuele overstap te 

realiseren. Deze overstap zal geen gevolgen 

hebben voor de huidige overblijfouders, want zij 

kunnen blijven werken onder de vlag van 

Lunchkidz. Wel zal de prijs gaan stijgen naar 

€2,25 per keer. Wij houden u op de hoogte van 

de vorderingen. 

 

Taalhuis op school 
 

Het Taalhuis heeft een goede start gemaakt, mede dankzij de vrijwilligers. 

Ook ouders die hun kinderen op onze opvang (peuter- & dagopvang) hebben 

zijn van harte welkom. Mocht u vragen hebben over het Taalhuis of zou u 

graag willen deelnemen, dan horen wij dat graag.  

Komende week is er Taalhuis op School op dinsdag en woensdag van 8:30 

tot 10:00 uur.  
 
Muziek in de school 
 

Ook dit jaar krijgen de kinderen weer een aantal muzieklessen van onze 

vakdocent muziek, Hanneke van Dijk. Om de week zal zij muzieklessen 

komen geven in verschillende groepen. Met name in groep 5 zullen de 

meeste muzieklessen plaatsvinden, omdat in deze groep de lessenserie AMV 

https://www.nederland.madscience.org/


originaliteit   |   passie   |   verwonderen  

 
 
 

 

De Koningslinde, stevig als een boom. 

(algemene muzikale vorming) centraal staat. Aan het einde van de AMV 

lessen zal er ook weer een Kids in Concert zijn. De leerlingen van groep 5 

zullen dan een uitvoering geven aan de ouders om zo te laten zien wat zij 

geleerd hebben. Dit geldt niet voor de kinderen van groep 5 die in de 5/6 

combinatie zitten; die zijn vorig jaar al aan de beurt geweest. Over de 

uitvoering ontvangt u te zijner tijd meer informatie. 

 

Nieuwsbrief 
 

Vanaf nieuwsbrief 3 zullen wij de nieuwsbrief alleen nog maar versturen via 

Konnect. Het is dus belangrijk dat u de berichten die wij via Konnect 

verzenden kunt ontvangen. Problemen met Konnect? Wij helpen u graag! 

 

U kunt de volgende nieuwsbrief verwachten op donderdag 27 september 

2018. 

 

 
Kalender 
 

week 38 (17-21 sept.)  omgekeerde 10 minuten gesprekken 

26 t/m 28 september 2018 schoolkorfbaltoernooi 

27 september 2018  nieuwsbrief 3 

2 oktober 2018   studiedag – alle leerlingen vrij 

3 oktober 2018   handbaltoernooi groep 7 en 8 

3 oktober 2018    Kinderboekenweek thema “vriendschap” 

18 oktober 2018 afsluiting Kinderboekenweek op De 

Koningslinde 

18 oktober 2018  naschoolse activiteit Mad Science 

19 oktober 2018  continurooster tot 14.00 u 

22 t/m 26 oktober 2018 herfstvakantie 

 

 
Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2B 
 

We zijn nog maar net gestart in dit nieuwe schooljaar en we hebben nu al 

zoveel geleerd en gedaan. Gelukkig konden we op de informatieavond heel 
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veel ouders ontmoeten zodat u een beetje inzicht heeft in wat we op school 

allemaal doen. Mocht u evengoed nog vragen hebben kom dan gerust. Het 

thema van deze periode in de kleuterklassen is TIJD. We leren deze periode 

de dagen van de week, we hebben hierbij een mooie weekwijzer gemaakt. De 

verschillen tussen dag en nacht en wat kun je allemaal binnen een minuut 

doen eigenlijk? Zo hopen we dat het tijdsbesef zich meer gaat ontwikkelen. 

Ook hebben we gemeten hoeveel blokken hoog we zijn.  

We hebben alweer verschillende verjaardagen in de groep mogen vieren: 

Lindy, Lynn, Lucas, en Daoud. Nogmaals gefeliciteerd en we hopen dat jullie 

een gezellige verjaardag hebben gehad!  

In de gang kunt u onze mooie nieuwe hoeken bewonderen. En wat zijn de 

kinderen er met veel plezier en uitdaging aan het spelen en leren. Dinsdag 

zijn we met de hele klas of de foto geweest. We staan er weer prachtig op! 

 

Dan nog wat praktische zaken:  

 Wilt u zich inschrijven voor de omgekeerde 10 minutengesprekken? 

Inschrijfformulier hangt bij de deur. Het is de bedoeling dat u over uw 

kind vertelt. Wat moeten wij weten om uw kind goed onderwijs te 

kunnen geven, zijn er bijzonderheden in de thuissituatie, hoe zou u uw 

kind omschrijven etc.  

 Wilt u als uw kind jarig is bij de leerkracht aangeven wanneer hij of zij 

gaat trakteren en waarop? Dit kunnen wij dan doorgeven zodat ook 

Fay (groep 1/2 b) de traktatie op mag eten.   

 Wilt u de jassen en tassen voorzien van naam. 

 Denkt u aan de gymtas met gymkleding en schoenen 

 Wilt u zich aanmelden bij ‘Konnect’ als u dat nog niet gedaan hebt (via 

Konnect krijgt u –bijna- alle informatie van school) 

 

Groep 4 
 

De vakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar is begonnen! Juf Anica en juf 

Laura vonden het erg fijn om alle kinderen gezond en uitgerust te mogen 

verwelkomen in groep 4. We mochten ook nog 3 

nieuwe leerlingen verwelkomen van de van 

Rootselaarschool: Emmy, Romaney en Vince. Fijn dat 

jullie bij ons zijn. Ook vierden we de verjaardag van 

Donna en Shania: hiep hiep hoera! 

 

De eerste weken van het schooljaar hebben we de tijd 

genomen om elkaar (nog) wat beter te leren kennen 
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en nieuwe dingen te ontdekken. Zo hebben we veel kennismakingsspelletjes 

en kanjertraining gedaan, mochten we leren hoe je kunt werken op een 

Chromebook en kregen we allemaal nieuwe boeken in ons laatje. De juffen 

zagen dat er ook al fijn werd samengespeeld buiten en dat er nieuwe 

spelletjes bedacht werden. Leuk! Ook spraken we regels met elkaar af. We 

oefenden met de regel: ik word snel stil. Als we 5 zonnen verdienen staat er 

een beloning tegenover. En dat is gelukt! De juffen zijn erg trots op groep 4.  

Vanaf maandag oefenen we de regel: we zijn aardig voor elkaar. 

Naast alle gezelligheid hebben we ook hard 

gewerkt. We hebben met spelling geleerd over 

het hakwoord en het speciaal hakwoord (melk: 

daar mag geen u tussen). Ook kennen we het 

zingwoord en hebben we geoefend met de ei-

plaat. Met taal werken we aan het thema 

vriendschap. Dit is ook het thema van de 

Kinderboekenweek in oktober. We kijken er nu 

al naar uit. Natuurlijk hebben we ook al gerekend. We herhalen de verliefde 

harten, het springen op de getallenlijn en het splitsen tot 20 (om ons 

geheugen een beetje op te frissen), maar leren ook nieuwe dingen zoals 

gekke vormen als een Pyramide, een kegel, een kubus en een balk. Kortom: 

we hebben een goede start gemaakt met een leuke en gezellige groep. De 

juffen kijken erg uit naar een leerzaam en gezellig schooljaar. 

 

Groep 8 
 

Zoals al enkele jaren gebruikelijk is groep 8 vroeg in het jaar op kamp 

geweest! Drie dagen ravotten in Voorthuizen. Hoewel het weer niet altijd mee 

zat hebben we een onvergetelijke tijd beleefd. Er zijn prachtige herinneringen 

ontstaan!  

 

Dit jaar zijn we ook begonnen met 

een nieuw thema van DaVinci. De 

Vikingen worden nu behandeld. De 

kinderen hebben deze week 

geleerd over het geloof van de 

Vikingen en andere culturen. 

volgende week zal begonnen 

worden met de bouw van de 

Drakars (boten). 

 


