
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Vorige week woensdag openden wij de Kinderboekenweek op De 

Koningslinde. De meesters en juffen waren verkleed als boekfiguur of hadden 

een “boekenvriendje” meegenomen en liepen voor schooltijd op het plein. 

Maar de opening was pas echt een feest toen een aantal meesters en juffen 

het prentenboek “Kikker zoekt een vriendje”  naspeelden dat door meester 

David werd voorgelezen. Met alle kinderen van het kindcentrum luisterden 

wij aandachtig en natuurlijk werd er ook veel gelachen. Ter afsluiting trad 

groep 8 op met een prachtige dans op het Kinderen voor Kinderen lied “Kom 

erbij!”, het officiële Kinderboekenweek lied van 2018. 

Benieuwd naar dit lied? Klik hier 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Studiedag 
 

Vorige week dinsdag waren de leerlingen een dagje vrij in verband met een 

studiedag voor de leerkrachten. Wij zijn deze dag verder aan de slag gegaan 

met onder andere onze zoektocht naar een nieuwe methode voor het 

voortgezet technisch lezen. Op dit moment werken wij met de methode 

https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw
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Estafette welke aan vervanging toe is. Het uitzoeken van een nieuwe 

methode vergt de nodige aandacht. De nieuwe methode voor voortgezet 

technisch lezen zullen wij weer de komende acht jaar gebruiken en moet aan 

verschillende eisen/wensen voldoen. Zo vinden wij het belangrijk dat deze 

methode goed aansluit bij de leesmethode van groep 3, Lijn 3, dat er goede 

opbrengsten mee gehaald kunnen worden en dat deze aansluit bij onze visie. 

Natuurlijk is het ook belangrijk dat de leerlingen het werken met deze 

methode als plezierig en uitdagend ervaren. 

De komende periode zullen wij de nieuwe Estafette uitproberen en kijken of 

deze opvolger aan alle wensen voldoet. Wij houden u op de hoogte. Meer 

informatie over de nieuwe methode van Estafette vindt u hier: 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette 

 

Gevonden voorwerpen 
 

De gevonden voorwerpen bakken zijn weer overvol. Volgende week zullen wij 

de spullen uitstallen in de grote hal. Dus als u nog iets kwijt bent, dan raden 

wij u aan om even een kijkje te nemen tussen de gevonden voorwerpen. Na 

de herfstvakantie zullen deze gevonden voorwerpen niet meer op school 

aanwezig zijn.  

 
Overblijven 
 

Afgelopen week hebben alle leerlingen een brief meegekregen van 

Lunchkidz. Vergeet u zich niet te registreren? 

Registreren is ook noodzakelijk voor ouders die hun 

kind niet of incidenteel laten overblijven. U kunt zich 

registreren op de website van Lunchkidz 

www.lunchkidz.nl 

Onze schoolcode is kon123 

 

Nu wij overstappen naar Lunchkidz vraagt u zich wellicht af wat u moet doen 

met de oude strippenkaarten waar nog tegoeden op staan. Natuurlijk kunt u 

deze bij ons inleveren en wij zullen u het resterende tegoed terugbetalen. 

U kunt dat op de volgende manier doen: 

 

 U levert de overblijfkaart, na de laatste keer overblijven voor de 

herfstvakantie, in bij Ina (overblijfouder) of de groepsleerkracht. Doe 

de kaart in een enveloppe en zet hierop uw naam en IBAN 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/estafette
http://www.lunchkidz.nl/
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rekeningnummer. Wij zullen dan het resterende bedrag op uw 

rekening overmaken. 

 

Let op! U kunt uw oude overblijfkaart inleveren tot en met vrijdag 9 

november 2018. Na deze datum zullen wij de tegoeden niet meer 

terugbetalen. 

 
Contact-vertrouwenspersoon 
 

Afgelopen maandag , 1 okt.,   heeft  juf Renée in de groepen 3  tot en met 8 

verteld over haar taak als vertrouwenspersoon (in de groepen 1 en 2 doen de 

eigen leerkrachten dat).  Heel goed dat bijna alle kinderen weten waar de 

poster hangt met als afbeelding ‘het kind met een ‘olifant’ op de nek’. 

 

Het gebeurt soms … 

… dat je gepest wordt 

… dat je geslagen wordt 

… dat je vervelend aangeraakt wordt 

… dat je nare geheimen hebt 

 

Bij juf Renée kun je altijd terecht als je daarover 

wilt praten. Nare geheimen….daar mag je over 

praten!! 

 

Alle leerlingen hebben met aandacht zitten 

luisteren.  

 

Klachten ongewenst gedrag 

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste 

intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ook ouders  een 

beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. 

De vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke 

vervolgstappen. 

 

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon 

 Naam: Renée Broekhuis 

 Telefoonnummer: 033-2453214 

 Email: renee@dekoningslinde.com 

mailto:renee@dekoningslinde.com
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De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe 

vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de 

school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van 

uw klacht. Via de interne vertrouwenspersoon kunt u (eventueel) in contact 

komen met de externe vertrouwenspersoon.  

 
Schoolfoto’s 
 

Vandaag hebben de leerlingen het inlogkaartje van de schoolfotograaf 

meegekregen. U kunt vanaf nu de foto’s van uw kind(eren) bestellen.  
 
Mad Science 
 

Volgende week donderdag zal de eerste naschoolse 

wetenschapscursus van Mad Science plaatsvinden. De 

kinderen die hier aan deelnemen worden om 15.30 u 

verwacht in de personeelskamer op de boven-

verdieping. Meer informatie heeft u of ontvangt u van 

de organisatie Mad Science.  

Wij kijken uit naar leuke & leervolle momenten!  

 
Sparen voor de schoolbieb 
 

Inmiddels hebben wij al een aantal kassabonnen binnengekregen. Heel erg 

bedankt daarvoor. De actie gaat nog door tot en met 14 oktober, dus mocht u 

nog een boek kopen bij Boekhandel Roodbeen, dan ontvangen wij graag de 

kassabon. 

 

Doe mee en spaar voor GRATIS boeken voor je schoolbibliotheek 

Hoe werkt dit? 

 Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij boekhandel  

Roodbeen! 

 Lever de aankoopbon in op school 

 Roodbeen telt alle bedragen van de ingeleverde kassabonnen bij 

elkaar op. 

 School mag voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken voor de 

schoolbibliotheek. Helemaal voor niets. 

De voorwaarden hierbij zijn als volgt: 
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 Actieperiode: Tijdens de Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober 2018 

 Kassabonnen moeten uiterlijk 1 november ingeleverd zijn bij 

Boekhandel Roodbeen 

 Aankopen in de webshop zijn goed voor 5% in plaats van 20% 

 De actie geldt alleen bij aankoop van kinderboeken 

 De waardebon wordt uitgeschreven door een medewerker van 

Roodbeen 

 De school mag de boeken uit komen zoeken op de speciale koopavond 

voor scholen op vrijdagavond 9 november tussen 19.00 en 21.00 uur.  

 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en of 

kortingen. 

 

Werkzaamheden N301 
 

De werkzaamheden aan de N301 zijn inmiddels begonnen. Die zullen in vier 

fasen worden uitgevoerd en in de laatste fase zal de omleiding langs ons 

kindcentrum (Callenbachstraat – rotonde – Paasbosweg) gaan lopen. Het is 

nog niet exact duidelijk wanneer deze fase gaat starten, maar wij houden u 

op de hoogte.  

Inmiddels heeft zich al een ouder gemeld voor toezicht houden op de 

rotonde. Deze ouder kan dit op vrijdag doen. Hartelijk dank daarvoor!  

Wij zijn nu nog op zoek naar ouders die toezicht willen houden op de rotonde 

op de andere dagen, zodat iedereen veilig kan oversteken tijdens het komen 

en gaan naar school. Als u in de gelegenheid bent, dan kunt u zich melden bij 

Martijn Blokhuis. 

 

Nieuwsbrief 
 

Nieuwsbrief 5 zal verzonden worden via Konnect. U kunt deze nieuwsbrief 

verwachten op donderdag 1 november 2018. 

 

Kalender 
 

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 

week 44 hoofdluiscontrole 

1 november 2018 nieuwsbrief 5  



originaliteit   |   passie   |   verwonderen  

 
 
 

 

De Koningslinde, stevig als een boom. 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2B 
 

Vriendschap! Voor de kleuters is dit een fase waarin 

vriendschappen zich gaan ontwikkelen. De eerste 

speelafspraakjes worden gemaakt en de kinderen 

beginnen een voorkeur te krijgen voor met wie ze willen 

spelen. Ontzettend leuk dus dat de Kinderboekenweek dit 

als thema heeft. In de groepen ‘leeft’ het dan ook. 

Daarnaast staan boeken natuurlijk centraal in de 

Kinderboekenweek. Leuk is het dan ook om deze week 

eens een (extra) bezoekje te brengen aan de bibliotheek 

met uw kind.  

In deze weken wordt er ook aan vriendjeslezen gedaan. Groep 5-6 samen 

met groep1/2 b en groep 8 met groep1/2 a.   

 

De letter waar we deze week over werken is de m. Spaart u ook weer mee?  

Gisteren is Fenna 5 jaar geworden. Hieperdepieperdepiep hoera! 

Gefeliciteerd. Vorige week vrijdag hebben we Djiani uitgezwaaid. Zij is 

verhuisd naar Arnhem. We wensen haar, haar zus en ouders heel veel plezier 

in hun nieuwe huis en op hun nieuwe school.  

Volgende week gaan de gymtassen mee naar huis. Wilt u de spullen wassen 

en de schoenen checken op de goede maat?  
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Groep 4 
 

Het is al bijna herfstvakantie, wat is de tijd snel gegaan en wat hebben we al 

veel geleerd. We weten nu goed hoe we met de Chromebooks moeten 

werken, kunnen steeds netter in een schrift schrijven (met lange stokken) en 

het lukt ons al steeds beter om zelf op te zoeken welke les we moeten 

maken. Heel knap. Gelukkig kunnen we altijd even spieken op het bord als we 

het niet weten.  

 

Met rekenen leren we getallen op de goede volgorde zetten van klein naar 

groot (tot 100!), oefenen we het springen op de getallenlijn en sommen tot 20 

en hebben we een begin gemaakt met het x teken. We oefenen nu hoe je van 

groepjes een x som kunt maken, wat vinden we het 

leuk. Met spelling hebben we nu ook het luchtwoord, 

het plankwoord en het eer- oor- eur- woord geleerd. 

Het luchtwoord is soms nog wel een beetje lastig. 

Alleen bij een korte klank hoor je de -cht van lucht, 

behalve bij …… ? Wie weet het nog? Met taal kunnen 

we nu allemaal het alfabet opzeggen en zingen, hoe knap! Ook oefenden we 

flink met het lidwoord, zelfstandig naamwoord en werkwoord en deze week 

kwam daar zelfs het bijvoeglijk naamwoord bij! We leren echt veel. 

 

De afgelopen tijd zijn er ook veel bijzondere momenten geweest. Zo was 

Nassim jarig: hiep hiep hoera! En werd Julia’s zusje Liv geboren. Wat een 

bijzonder nieuws. Daarnaast hebben we afscheid genomen van Fatima (zij zit 

nu op de koningin Emma school) en afgelopen week van Romaney (zij is 

verhuisd naar Arnhem). Wij wensen hen veel plezier op hun nieuwe school. 

Erg mooi om te zien hoe lief de kinderen waren voor hen: er werden knuffels 

uitgewisseld en alle kinderen hadden iets moois gemaakt. Leuk om te zien 

hoe de kinderen meeleven. 

 

Deze week is het kinderboekenweek met als thema ‘vriendschap’. De juffen 

vinden het heel mooi om te zien hoe betrokken de 

kinderen zijn bij het vriendjeslezen, het lezen uit een boek 

uit de bibliotheek (we mochten uit alle boeken kiezen!) en 

ook bij de gouden penseel. 

De juffen zijn benieuwd wie 

deze mooie trofee volgende 

week mee naar huis mag 

nemen!! P.s. wist u dat 
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groep 5 t/m 8 ook strijdt voor de gouden griffel (het beste verhaal), maar dat 

wij ook al verhalen kunnen schrijven? We hebben onze eigen verkiezen 

gehouden en de winnaar is: Twan! Van harte gefeliciteerd!  

 

 

Groep 5/6 
 

De Kinderboekenweek is begonnen! Afgelopen woensdag liepen de juffen en 

meesters verkleed door de school. We keken naar het toneelstuk van ‘Kikker 

vindt een vriendje’ en we zijn aan de slag gegaan voor de gouden griffel en 

het gouden penseel. Wie schrijft het mooiste verhaal? Wie maakt de mooiste 

tekening bij het verhaal? Afgelopen vrijdag kwam schrijfster Nanda Roep bij 

ons in de klas. Ze 

vertelde over haar 

boeken, haar werk 

als schrijfster èn 

wij hadden heel 

veel vragen voor 

haar! Ons 

voorleesboek is ook van haar: Een fantastische 

verjaardag. 

Met de kleuters van groep 1/2A doen we aan 

vriendjeslezen: dan lezen we een prentenboek 

aan een kleuter voor en bekijken de platen. Wat 

ontzettend leuk is dat! De foto’s staan op 

Konnect. 

Deze week maken we de rekentoets van blok 2 en de eerste taaltoets. We 

hebben er hard voor geoefend!  

Let u erop dat uw kind op tijd op school is? Om half 9 start de les, veel 

kinderen komen dan nog binnenwandelen… 

Een aantal kinderen uit de klas heeft een hoofdtelefoon voor het werken met 

de computer. 

Denkt u daar nog even aan? Oordopjes werken ook goed, en zijn goedkoop: 

voor 5 euro ook verkrijgbaar op school. 

 



originaliteit   |   passie   |   verwonderen  

 
 
 

 

De Koningslinde, stevig als een boom. 

Groep 8 
 

Deze hele periode voor de herfstvakantie werken we met DaVinci aan het 

thema ‘de Vikingen’. Volgende week moeten de themawerkstukken af zijn en 

volgt de afronding van dit thema. Onderwerp van het themawerkstuk was het 

maken van een Vikingboot (drakar). Als alles goed is zal de vloot volgende 

week de school uitvaren. 

Deze week en volgende week is er de Kinderboekenweek in groep 8. Eén van 

de opdrachten is het schrijven van een verhaal. Het beste verhaal zal de 

Gouden Griffel winnen! Het beste verhaal zal ik via de Nieuwsbrief 

publiceren. 

Dinsdag 30 oktober is groep 8 uitgenodigd bij het Aeres College. We krijgen 

een rondleiding en de kinderen volgen een aantal lessen. Later dit schooljaar 

zullen we ook het Corlaer College bezoeken.  

Met rekenen zijn we komend blok druk bezig met het uitrekenen van 

procentsommen.  

Voorbeeld 1: Een boek kost 25 euro. Er zit een 20% sticker op. Hoeveel kost  

   het boek nu? 

Voorbeeld 2: De nieuwe prijs van een spijkerbroek is 40 euro. Je hebt 20%  

   korting gekregen. Wat is de oude prijs?  

 

Ik ben benieuwd naar de uitkomsten. 

 

 

 


