
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

De herfstvakantie zit er weer op en wij zijn allemaal, na een heerlijk weekje 

vrij, weer aan de slag. De komende periode staan er een aantal leuke 

activiteiten in de planning. Aanstaande dinsdag mogen alle kinderen in 

pyjama op school komen , want ook dit jaar doen wij weer mee met het 

Nationaal Schoolontbijt. Afgelopen week sprak ik al een paar leerlingen die er 

helemaal naar uitkijken om in pyjama op school te komen! 

Voor de leerlingen van de groepen 1/2 is er een voorstelling tijdens schooltijd 

met als titel “We krijgen er een geitje bij” en u bent in week 47 weer welkom 

tijdens onze openbare Kanjerlessen. Meer informatie vindt u in deze 

nieuwsbrief. Veel leesplezier. 

 

Koffieochtenden 
Iedere woensdagochtend bent u welkom om, onder het genot van een kopje 

thee of koffie, even bij te praten met andere ouders. Ook dit jaar zal het 

gebiedsteam één keer in de maand aansluiten op deze ochtend. U kunt bij 

hen terecht met al uw vragen op het gebied van: 

- opvoeden van kinderen; 

- zorgaanbod voor kinderen; 

- maatschappelijke ondersteuning; 

- werk en inkomen; 

- psychische problemen; 

- andere vragen. 

Het is nog niet bekend welke momenten zij aanwezig zijn, maar zodra wij dat 

weten zullen wij dat met u delen. 

 

Natuurlijk is het doel van deze koffieochtenden ontmoeten en is het vooral 

ook gezellig om elkaar te spreken. Wij hopen ook u daar te zien!  
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Sinterklaas 
Dit jaar vieren wij het Sinterklaasfeest op woensdag 5 december. Om ervoor 

te zorgen dat Sinterklaas genoeg tijd heeft zullen wij deze dag 15 minuten 

later uitgaan. Dat betekent dat de eindtijd voor deze dag dus 12.30 uur is in 

plaats van 12.15 uur. Mocht dit voor u een probleem zijn, dan horen wij dat 

graag. 

 
Kerstviering 
Voor de kerstviering van dit jaar hebben we een groot aantal lege glazen 

potjes nodig. Het is de bedoeling dat in deze potjes waxinelichtjes komen te 

staan. In deze potjes moet dus in elk geval ruim een waxinelichtje passen. Het 

zou fijn zijn als u de potjes die u overheeft schoongemaakt met ons zou 

kunnen delen. Wij hebben hiervoor bij zowel de vooringang als de zij-ingang 

dozen staan waar deze potjes, het liefst zonder label, ingeleverd kunnen 

worden.  

 

Alvast bedankt! 

De kerstcommissie 

 
Openbare Kanjerlessen 
In week 47 (19 t/m 23 november) staan de openbare Kanjerlessen op de 

agenda. Wij nodigen u in deze week van harte uit om in de groep van uw kind 

een les Kanjertraining bij te komen wonen. 

Vanaf 12 november krijgt u de gelegenheid 

om zich in te tekenen voor een van deze 

momenten. 

Wij hopen ook u te mogen ontmoeten! 

 
 
Nationale schoolontbijt 

Ook dit jaar doen wij als school weer mee met het Nationaal Schoolontbijt.  

Deze keer  zal dit plaatsvinden op: dinsdag 6 november 2018  

Wij doen mee, want een goed ontbijt geeft je energie!  

Dinsdag 6 november mag uw kind dus voor één keer zonder ontbijt naar 

school komen. ;-)  
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In de bijlage kunt u zien welke lekkere dingen wij allemaal 

krijgen. Het brood wordt gebracht door Bakkerij 

Schreuder. Hier zijn we heel blij mee!  

Omdat ontbijten ook gezellig is, mogen de kinderen in 

pyjama  of onesie naar school komen. Dit is niet verplicht. 

U mag uw kind andere kleren meegeven. Dan kan hij/ zij 

zich later even omkleden.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen een  eigen bord, beker en bestek mee. 

Het is handig om daar een extra zak omheen te doen. Dan kan het daarna zo 

weer in de tas.  

Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de eigen leerkracht of u 

stuurt een mailtje naar willemijn@dekoningslinde.com 

 

Plusklas 
Vandaag zijn de plusklassen van onze stichting gestart. In de kern Barneveld 

en Nijkerk beschikken wij nu over een eigen plusklas en op De Koningslinde is 

de Nijkerkse plusklas neergestreken.  

Vanaf de zomervakantie is er hard gewerkt 

om de ruimte in te richten en alle materialen 

op tijd binnen te krijgen. De plusklas is in de 

teamkamer en iedere donderdagochtend 

komen er leerlingen van verschillende 

scholen van onze stichting naar deze speciale 

klas. De leerkracht van de Nijkerkse plusklas 

is juf Saskia van Damme en op dit moment 

zijn er elf kinderen in onze plusklas.  

Vandaag zijn de kinderen gestart met een 

videogesprek met de andere plusklas in 

Barneveld. 

 

Wij wensen iedereen van de plusklas een 

mooie tijd en veel succes toe. 
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Schoenmaatje 
“Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau” 

 

Wij doen als kindcentrum dit jaar weer mee met de actie schoenmaatjes. Dit 

is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos 

vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in 

landen als Ghana en Sri Lanka. Zo laten kinderen weten dat ze denken aan 

een leeftijdsgenootje ver weg, dat opgroeit in armoede.  

 

Als kindcentrum hopen we zo veel mogelijk 

schoenendozen te vullen. We kunnen daarbij niet 

zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon 

of dochter een schoenendoos vullen met 

schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? U 

kunt ook één doos per gezin vullen. Daarnaast 

geven we ook de gelegenheid om mee  te sparen 

voor de “groepsdoos”.  Zo kunnen kinderen die 

thuis niet een eigen doos vullen toch iets 

meebrengen voor in de “groepsdoos”.  Met elkaar 

maken we er een mooie actie van.  

 

Wat wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee naar 

huis hebben genomen. We vragen u de barcode in de Schoenmaatjesfolder 

online te activeren en de verzendkosten van de schoenendoos per iDeal te 

betalen. Vervolgens kunt u de sticker in zijn geheel op de doos plakken. 

Edukans laat weten waar de schoenendoos is uitgedeeld. Zet u even een 

vinkje op de barcodesticker als hij is geactiveerd?  

 

Let op! De schoenendoos moet aan de volgende eisen voldoen: 

Een normaal formaat schoenendoos, geen laarzen- of schaatsendozen. De 

maximale afmetingen zijn: lengte 36 cm, breedte 19 cm en hoogte 11 cm. 

 

Wilt u ervoor zorgen dat de spullen in de schoenendoos heel en schoon zijn? 

Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk maandag 19 

november. Deze mag ingeleverd worden bij de juf/meester of leidster.  

 

Daarnaast zijn wij op zoek naar 1 of 2  vrijwilligers die ons dinsdag 20 

november willen helpen bij het controleren en verzendklaar maken van de 

dozen en op 21, 22, of 23 november zoeken we een chauffeur voor het 
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transport naar het inleverpunt in Amersfoort. (aanmelden kan bij 

annemieke@dekoningslinde.com)  

 

Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige 

actie! 

 

Mocht u nog vragen hebben aangaande de actie, dan kunt u op deze website 

wellicht een antwoord vinden: 

https://www.edukans.nl/veelgestelde-vragen-schoenmaatjes/ 

Natuurlijk kunt u uw vraag ook aan ons stellen. 

 

Overblijfkaarten (herinnering) 
Nu wij overgestapt zijn naar LunchKidz zijn de oude overblijfkaarten niet meer 

te gebruiken. U kunt deze nog inleveren tot en met vrijdag 9 november  2018. 

Graag uw IBAN rekeningnummer en naam op de kaart plaatsen, zodat wij het 

resterende bedrag aan u kunnen overmaken. Na 9 november vervalt de kaart 

en is het niet meer mogelijk om uw geld terug te krijgen. 

 

Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 6 zal verzonden worden via Konnect. U kunt deze nieuwsbrief 

verwachten op donderdag 15 november 2018. 

 

 

Kalender 
 

week 44 hoofdluiscontrole 

  1 november 2018 nieuwsbrief 5  

  1 november 2018  Mad Science (naschoolse activiteit) 

  6 november 2018 Nationaal Schoolontbijt  

  7 november 2018      Dankdag 
  8 november 2018  Mad Science (naschoolse activiteit) 

12 november 2018 kleutervoorstelling “We hebben er een geitje bij”  

15 november 2018  Mad Science (naschoolse activiteit) 

16 november 2018 vrije vrijdag groep 1 t/m 3 

week 47 openbare Kanjerlessen 

 
 

mailto:annemieke@dekoningslinde.com
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Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2A 
 

Kleutergroepen. 

We hebben de Kinderboekenweek 2018 voor de kerstvakantie afgesloten met 

een speurtocht door de hele school. De Gouden Penseel werd in groep 1/2a 

gewonnen door Rida en in groep 1/2 b door Thobiasz. Er waren super mooie 

tekeningen gemaakt!       

We zijn nog volop met de letter m bezig, welk woord begint er met deze 

letter? Heeft een kind een naam die begint met deze letter? Bij ons in de 

groep is dat milan !  Zet u uw kind thuis ook aan het denken? Alle wat met de 

m begint is welkom! 

Er zullen de aankomende tijd weer enkele kinderen bij ons op bezoek komen: 

Lieke, Linn, Ruben en Bas. Wanneer deze kinderen 4 jaar worden zullen ze 

elke dag onze groep komen versterken. We hopen dat jullie leuke 

“bezoekmomenten” zullen hebben! 

Hiep- hoera voor Sarah-Shirel en Kevin Brodacki, zij 

worden deze week 5 jaar!  Uiteraard zullen er foto`s 

van hen gemaakt worden. Die zijn na het vieren te 

bewonderen op KONNECT. 

Tijdens de Kanjertraining zijn we erg bezig met het 

onderdeel vertrouwen! Wat je hebt beloofd moet je 

ook doen staat hiermee nauw in verbinding. Dit 

onderdeel heeft een oranje kleur op de 

Kanjerposter. We hebben uiteraard ook oefeningen 

met elkaar gedaan waarbij we elkaar volop moesten 

vertrouwen anders zou het verkeerd gaan en 

mislukken…..                                                  
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Het Nationaal Schoolontbijt zal dinsdag 6 november plaatsvinden. De 

kinderen hoeven thuis niet te ontbijten maar gaan dat met elkaar op school 

doen. Ze mogen  pyjama/ochtendjas/sloffen meenemen en op school 

aantrekken. Er zal vanwege het ontbijt geen INLOOP zijn op deze ochtend in 

de kleutergroepen. Later op de dag zullen de kinderen uit groep1/2 a gaan 

gymmen. Juf Anica staat deze dag voor groep 1/2 b. Alleen in de 

kleutergroepen hoeft er geen bordje/ beker/ bestek meegebracht te 

worden. Daar wordt voor gezorgd!!! 

 
Groep 3 
Smakelijk eten: een heerlijk thema van onze leesmethode Lijn 3. We lezen  

verhalen over eten. Zoals over kok rik die sap maakt van peen.  We leren 

woorden als voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.  We probeerden zelf  

frisdrank te maken en dat lukte ook nog! En we maakten zelf heerlijke 

koekjes, nadat we het beslag zelf hebben afgewogen. Klinkt al super, maar 

volgende week wordt het nog leuker. Maandag 5 november mogen we op 

bezoek bij de Postkamer. Dinsdag 6 november doet onze school mee met het 

schoolontbijt en donderdag 8 november gaan we op bezoek bij de bakkerij!  

Maar.. lezen blijft wel het belangrijkst.  We hebben alweer aardig wat nieuwe 

letters en dus ook woorden geleerd. Leeskilometers maken is heel belangrijk 

voor de kinderen. Thuis lezen is daar ook een onderdeel van.  Blijft u uw kind 

daarin stimuleren?  

Rekenen: we zijn begonnen met een nieuw blok. Hierin leren we nog beter 

splitsen en kunnen we bussommen maken.  
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Groep 5 
De herfstvakantie is geweest en we zijn weer vol goede moed aan de slag! 

Onze woordenmuur begint inmiddels ook weer voller te raken. Als het goed 

is kunnen de kinderen nu uitleggen wat o.a. cabaret, wijngaard en rederij 

betekenen. Mochten ze het niet weten: woordenboek, Google. Leuk om even 

samen te doen. 

 

Nadat voor de vakantie onze maatjesklas van de ONS bij ons langs is geweest, 

kunnen we nu leuke dingen samen doen. Zo gaan we deze en komende week 

aan de slag met het maken van een brief aan één van de kinderen uit die 

klas. Hierdoor hangt er ook een duidelijk doel aan vast voor de kinderen. Je 

brief wordt echt door iemand gelezen en je krijgt ook een reactie terug. Dan 

moet je natuurlijk extra goed je best doen! 

 

We gaan de komende weken ook aan de slag met het vullen van een 

schoenendoos. Misschien kent u de actie nog van eerdere jaren. Speelgoed 

dat niet meer gebruikt wordt, kan iemand in een ander land heel gelukkig 

maken. Dit jaar gaat het o.a. naar Sri Lanka. De kinderen krijgen hier een 

informatiefolder voor mee. Wij zijn in elk geval weer lekker begonnen samen 

en hebben nog prachtige dagen in het vooruitzicht. 

 

Groep 7 
 

Ook groep 7 is weer lekker begonnen na de vakantie in nieuwe groepjes. De 

kinderen zijn goed van start gegaan met rekenen en hebben weer geoefend 

met het rekenen met schaal en breuken. Met taal zijn we nieuwe woorden 

aan het leren zoals  chagrijnig en opgetogen en we leren hoe je de betekenis 

van een woord in de tekst kunt vinden. Het niveau ligt hoog want we zijn ook 

hard aan het oefenen met verschillende zinsdelen zoals persoonsvorm, 

onderwerp en werkwoordelijk gezegde. Vandaag is de plusklas van start 

gegaan, waar Maja naartoe gaat. Een aantal andere kinderen zijn weer verder 

gegaan met Levelwerk.  

We zijn heel enthousiast bezig geweest met de tekenopdracht ‘een stip’. Alle 

kinderen kregen een wit papier met een stip erop en ze mochten hiervan 

maken wat ze wilden. Er werden voetbalvelden, honden, katten, een trein en 

mooie versiering daaromheen getekend. Of de stip werd gebruikt als een o in 

woorden. Ze zijn in elk geval allemaal heel creatief bezig geweest.  

Bij Da Vinci hebben we het thema Vikingen voor de vakantie afgerond met 

een toets en het presenteren van de gemaakte Vikingschepen. Maandag zijn 
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we begonnen met het nieuwe thema ‘De nieuwe wereld’ en hebben we 

geleerd over Columbus en hoe hij de hele wereld is overgevaren. De kinderen 

gebruiken hierbij een eigen aantekeningenschrift en zijn tijdens de uitleg 

bezig met het maken van aantekeningen die ze in hun opdrachten weer 

kunnen gebruiken.  

 

 

 


