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Agenda
5 oktober studiedag leerlingen vrij
18 oktober Spin en Spook, groep ½
20 t/m 28 oktober herfstvakantie
29 oktober Superloeser, groep 3/4 , 4/5
29 oktober t/m 16 november Kunstweken
================================================================================

Lang zullen ze leven!
Deze maand felicteren we de volgende kinderen met hun verjaardag! Fijne dag gewenst 
1 oktober Ishana de Boer
6 oktober Mohamed Isakimen
9 oktober Max Hoogland
15 oktober Manar Omayer
17 oktober Nikky Meijer
20 oktober Elyas Hashimi
20 oktober Sakariya Dahir
24 oktober Jeada Terhaar
25 oktober isis Verkroost
29 oktober Danisha Melief
31 oktober Benjamin Okyere
31 oktober Lizzey de Ruiter

================================================================================

We zijn weer begonnen.
Er zijn alweer vier weken voorbij en voor u ligt alweer het eerste Lindenblad van dit schooljaar
Iedereen is hard aan het werk komt weer goed in het ritme.
Op het plein is er veel gebeurd. Komende periode zullen we zeker nog overlast hebben van de
bouwactiviteiten, maar samen moeten we ervoor zorgen dat het veilig blijft en dat onze kinderen
een goede pauze hebben. Op school besteden we aandacht aan veilig en met plezier spelen, ook
in de gymlessen worden verschillende spelletjes aangeboden die de kinderen ook buiten kunnen
spelen. Het zou ons veel helpen als u ook thuis dit met uw kind(eren) wilt bespreken.
We zijn druk in overleg over de nieuwe inrichting van het plein. Dit zal tijd kosten, maar het wordt
een leuk plein waar genoeg te doen is.
Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte en bedanken u voor uw begrip voor de overlast.
Mocht u nog vragen hebben, kom dan gerust even langs.
Joyce Ooms
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Freekids
Peuterspelen en Buitenschoolse opvang De Lindenboom,
Koog aan de Zaan
Binnen basisschool de Lindenboom biedt Freekids Peuterspelen en
Buitenschoolse opvang aan kinderen van 2 tot 13 jaar.
Freekids de Lindenboom werkt in afstemming met de leerkrachten
van de basisschool. Wanneer uw kind 4 jaar is geworden, zorgen wij
voor een gedegen overdracht naar de betreffende leerkracht. De
kinderen worden opgevangen in een voor hun vertrouwde omgeving. Ook tijdens studiedagen en
vakanties staat Freekids klaar en wordt er gezorgd voor een uitdagend en inspirerend programma.
Freekids de Lindenboom is een VVE-gecertificeerde locatie en is gevestigd in OBS de Lindenboom
in Koog aan de Zaan. Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 18:30 uur.
U kunt altijd binnenlopen voor een vrijblijvende rondleiding. Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website: www.freekids.nl of bel naar: 088-1919190.

================================================================================

De taalklas op schoolreisje naar Oud Valkeveen

=

Pagina 3

PBS
Beste ouder(s), verzorger(s),
In september zijn we begonnen met het herhalen van de gedragsverwachtingen .
Elke week staat er een gedragsverwachting centraal.
Dit zijn de verwachtingen die we dit schooljaar tot nu toe herhaald hebben:




Wij zijn aardig voor elkaar.
Ik ben rustig op school
Wij houden de school netjes

Van af week 3 zullen we ook de eigen klassenregels aan de PBS verwachtingen koppelen.
================================================================================

Schoolbieb
Ook dit jaar helpt groep 8 mee in de schoolbieb. Groep 8 heeft geleerd hoe het systeem werkt.
Daarom kunnen ze zonder begeleiding in de schoolbieb helpen. Het gaat als volgt, de kinderen en
hun leerkracht komen met hun biebboek naar de schoolbieb. Van tevoren starten de uitgekozen
kinderen de computer op. We bespreken wie er op de computer werkt en wie de kinderen helpt
met de boeken terug te leggen en uit te zoeken . Als ze er zijn gaan ze in de rij staan om hun boeken
in te leveren. Dan gaan ze een boek uitzoeken, als ze eenmaal hun boek hebben uitgezocht gaan ze
weer in de rij bij de computer staan om het boek te lenen. Als we klaar zijn gaan de kinderen met
hun leerkracht terug naar de klas .
Wij sluiten we dan de computer af . Wij vinden dit een leuke ervaring.
Maissa en Nada
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Schoolmaatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk is gekoppeld aan elke school,
waardoor een doorverwijzing snel gedaan kan worden. Ook als
ouder zelf kunt u bij het Schoolmaatschappelijk Werk terecht. Het is
een laagdrempelig aanbod.

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van hulpverlening die gericht is op de driehoek:
KIND

OUDER

SCHOOL

De optimale ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. Dit is het gezamenlijk belang.
Schoolmaatschappelijk werk biedt informatie/advies, ondersteuning/begeleiding op maat aan ouders en
kinderen. In sommige gevallen is verwijzing naar het Jeugdteam of een andere vorm van hulp
noodzakelijk. De schoolmaatschappelijk werker vervult dan een brugfunctie tussen kind, ouders, school
en de (jeugd) zorginstellingen.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt :
-

Psychosociale problematiek (kinderen die niet lekker in hun vel zitten of gedrag laten zien, waar
zorgen over zijn).

·

Problemen gerelateerd aan de thuissituatie.

·

Ondersteunen van school en ouders in verstoorde relaties/communicatie.

·

Het geven van informatie en advies.

·

Opvoedondersteuning.

·

Contact met ander hulpverlenende instanties wanneer het contact niet goed loopt/overleg met
derden.

Na aanmelding zal er meestal een kennismakinggesprek volgen om de vraag te verhelderen en om doelen
op te stellen. Hierna zullen een aantal contactmomenten worden afgesproken, en zal er naar een evaluatie
toegewerkt worden. Ondersteuning van het Schoolmaatschappeli jk Werk is kortdurend. Wanneer de
ondersteuningsbehoefte groter is dan het aanbod van de school maatschappelijk werker dan kan hij/zij
contact leggen met andere organisaties, die verdere ondersteuning kunnen bieden ten aanzien van de
hulpvraag. Dit altijd in overleg en toestemming van u als ouder.
Aanmelden: Contact met het Schoolmaatschappelijk Werk kan via de leerkracht of zorgcoördinator van de
school tot stand komen. Tevens kunnen ouders zelf direct contact opnemen met de school maatschappelijk
werk(st)er. Mijn gegevens:
Martine Grijpink, 06- 15 679 465, m.grijpink@zaanprimair.nl
werkdagen: maandag, dinsdag woensdagochtend en donderdag
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