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Agenda
1 oktober Medezeggenschapsraad
2 oktober start Kinderboekenweek
7 oktober ontmoetingsdag Zaan Primair, leerlingen vrijdag
8 oktober biebbus
14 oktober koffiemoment
18 oktober Afsluiting Kinderboekenweek
21 t/m 25 oktober herfstvakantie
30 oktober ondersteuningsteam
================================================================================
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Lang zullen ze leven!
Deze maand felicteren we de volgende kinderen met hun verjaardag! Fijne dag gewenst ☺
1 oktober Ishana
3 oktober Aya
6 oktober Sirac
6 oktober Mohamed
9 oktober Max
14 oktober Pavly
15 oktober Manar
17 oktober Nikkie
20 oktober Tahir
20 oktober Elyas
21 oktober Nathan
24 oktober Jeada
25 oktober Isis
28 oktober Millie
29 oktober Vince
29 oktober Danisha
31 oktober Mira
31 oktober Benjamin

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

Lerarentekort
We zijn het jaar goed begonnen.
Het was even puzzelen, maar alle groepen hebben een leerkracht.
Twee momenten van ziekte hebben we goed kunnen opvangen en juf José en juf Elly zijn weer op
school aanwezig!
Fijn dat we zo’n goede start hebben kunnen maken.
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Een gezonde school
Heel veel leerlingen hebben op maandag, woensdag en vrijdag fruit mee naar school.
Goed om te zien dat zoveel kinderen zich aan deze afspraak houden.
We zien dat er ook steeds meer leerlingen water drinken TOP!
Om u nogmaals te informeren over ons beleid t.a.v. tussendoortjes en de lunch, vindt u in de
bijlage ons voedingsbeleid.
Lees dit beleid eens door en laat u op ideeën brengen.
voedingsbeleid De Lindenboom.pdf
================================================================================

Schoolreisje naar Het land van Fluweel groep 1/2 , 2/3 en 4
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Onze Jeugdverpleegkundige
Goedendag! Mijn naam is Jelena Heg, ik ben de jeugdverpleegkundige bij uw kind(eren) op school. Voor het
schooljaar van 2019/2020 wil ik in samenwerking met de school inloopspreekuren aan gaan bieden. Iedere
maand ben ik op de school aanwezig om ondersteuning te bieden aan ouders over de gezondheid,
ontwikkeling, groei, opvoeding en het gedrag van uw kind(eren). Dit kan door middel van een gesprekje,
hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Ik vind het belangrijk goed naar u als ouders te luisteren en
samen te kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Ik ben op de volgende data, van 8.15-9.15 aanwezig
op de school:
Woensdag 30 oktober 2019
Woensdag 27 november 2019
Woensdag 11 december 201
Woensdag 22 januari 2020

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

Verkeersouder
Ik zal mij even voorstellen.
Wendy Kleijer moeder van Vince (groep6) Ik ben al een paar jaar verkeersouder voor De Lindenboom.
Van diverse ouders heb ik vragen of opmerkingen gekregen over het verkeer rondom school, dit varieert
van parkeren buiten de vakken tot de zebrapaden.
Ik heb met de gemeente gesproken en er zijn al verschillende dingen in beweging gezet, ook al zien we nu
nog niet direct resultaat, een voorbeeld is dat het zebrapad bij de kerk is aangepast en dat daar nog meer
aanpassingen komen. Ook aan het zebrapad bij de gamma en voor het viaduct wordt gewerkt.
Aan u het verzoek of u uw auto wilt parkeren in de vakken en daar uw kind kan laten uitstappen, dus niet
op de stoep voor de school.
De gemeente is in overleg met AH over verdere veranderingen i.v.m. de veiligheid van de kinderen op de
stoep.
Als we op deze manier samenwerken, zal het de veiligheid van onze kinderen ten goede komen.
Tenslotte: Wie wil er helpen met verkeersouder te zijn is maar 2 weken per jaar?
Bij vragen kunt u mij aanspreken
Vriendelijke Groet
Wendy Kleijer

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

Koffiemomentje,
Zoals u al in de jaarkalender heeft kunnen lezen, willen wij één keer per maand een
“koffiemomentje “organiseren.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen we bijpraten over alles wat u interessant vindt en uw
vragen stellen die u altijd al eens had willen stellen.
Bij het koffiemomentje zal ik zoveel mogelijk aanwezig zijn en iedereen die daar belangstelling voor heeft
kan aansluiten.
Ook schoolmaatschappelijkwerk, onze bibliotheek consulent, GGD enz. enz. zijn van harte uitgenodigd.
Ons eerste koffiemoment is op 14 oktober van 8.45 uur tot 10.00 uur.

Joyce Ooms
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Meedoen Zaanstad
Vindt u het belangrijk dat uw kinderen sporten of naar muziekles kunnen, maar kunt u moeilijk
rondkomen?
Zijn uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar? Of boven de 18 maar nog bezig met mbo-2 ,havo of vwo?
Dan kunt u Meedoen Zaanstad aanvragen. Meedoen Zaanstad bestaat uit twee delen: een
geldbedrag voor bijvoorbeeld sportkleding of schoolkosten en een sport- of cultuuractiviteit voor
een jaar.
Vraag nu Meedoen Zaanstad aan
Hier vindt u het inschrijfformulier
Zoek een sport- of cultuuractiviteit in de webshop en schrijf uw kind in.
Als u de aanvraag voor Meedoen Zaanstad heeft gedaan en de aanvraag is goedgekeurd, dan krijgt
u een brief met inloggegevens. Ga dan naar inloggen (rechts bovenaan deze website) en zoek
samen met uw kind een sport of culturele activiteit uit. De gemeente betaalt de lessen. U hoeft
dus niets voor te schieten.
U moet altijd eerst contact opnemen met de vereniging om te kijken of er
nog een plek is in het team, voordat u een bestelling plaatst via
Meedoen Zaanstad. Vergeet niet uw kind bij de vereniging aan te melden.
Let op: Als u een aanvraag voor 2019 hebt gedaan, dan kunt u tot en met 30 november 2019 een
bestelling plaatsen voor een activiteit.
===========================================================================

Freekids
Ook bij Freekids zijn we begonnen met het thema reizen.
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Gezonde voeding in groep 6

Pagina 6

Nieuws uit groep 8
De eerste weken voor groep 8 zitten er alweer op. De eerste weken van hun laatste schooljaar op De
Lindenboom. Opeens zijn ze de oudste kinderen van de school. De leerlingen zijn de eerste weken druk
geweest met o.a. het thema Voeding, de nieuwe spellingmethode Staal, de schooltuinen en allerlei
groepsvormende activiteiten. Ook heeft de groep klassenregels opgesteld. Voor rekenen hebben de
leerlingen letterlijk vorm gegeven aan de kubieke decimeter, door kubussen te vouwen met een
inhoud van precies 1 dm3 (oftewel 1 liter). Door hier spelenderwijs mee bezig te zijn, kregen de
leerlingen echt een beeld bij een voor hen abstracte term. Wij hopen op een fijn, gezellig en leerzaam
schooljaar!
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