
Beste ouders en verzorgers, 
 

En zo rollen we alweer de herfstvakantie in. Wat hebben we een geluk dat we
deze mooie herfstperiode, met zon of regen, samen met de kinderen rondom

onze school kunnen beleven. Want hoe mooi en betekenisvol is het, als je binnen
het thema kunst natuurmandala’s kunt maken in het bos. Op een mooie dag wat

langer buiten blijven spelen of het bos in gaan heeft een positief effect op het
brein van onze kinderen. Erik Scherder zegt hierover dat juist buiten spelen de

perfecte ingrediënten heeft voor het kinderbrein. De buitenomgeving is volgens
hem de ultieme vorm van een verrijkte omgeving, want buiten is het nooit

hetzelfde. Het waait, het regent, de zon schijnt, kinderen rennen rond, er zijn
beestjes, blaadjes, het kind kan er bouwen, net iets hoger klimmen dan de vorige

keer, met water spelen en ravotten. 
Deze verrijkte omgeving hebben we onze kinderen de afgelopen periode

bijvoorbeeld geboden door hen te laten werken in ateliers, zoals een dansatelier
bij de kleuters, creatieve kunstateliers in de groepen 5 en 6 en een bezoek aan het

Noord-Brabants museum. 
Als team gaan ook wij deze week eveneens een verrijkte omgeving opzoeken om
te werken aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Als  team ontwikkelen wij ons,

net als onze kinderen, door onszelf en de ander te leren kennen, samen te
werken en te delen en zo van elkaar te leren. Altijd met in ons achterhoofd de

vraag: hoe doen wij het juiste op het goede moment, óók in de ogen van de
leerling.

We wensen jullie een hele fijne herfstvakantie!
Met vriendelijke groet, 

Anouschka van der Doelen 
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De afgelopen tijd zijn vier van onze collega’s bevallen.
Er zijn dus een flink aantal Koningslinde baby’s geboren.
 
Juf Pascalle is bevallen van een zoon: Faas
Juf Sandra is bevallen van een zoon: Koen
Juf Ellen is bevallen van een zoon: Dex
Juf Anne is bevallen van twee zoons: Pim en Len
 
Wat een geluk weer!

GEBOORTE NIEUWS 
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Vanuit de gemeente is er vanaf dit schooljaar extra inzet op
schoolmaatschappelijk werk.
Wekelijks is Céline van Griensven, als schoolmaatschappelijk werker,
aanwezig in onze school en kunnen we gebruik maken van haar hulp.
 
Wanneer u zich als ouder/verzorger zorgen maakt over het welbevinden van
uw kind, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht. Ook de
schoolmaatschappelijk werker kan dan een fijne sparringpartner zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over:
-de opvoeding
-de ontwikkeling van uw kind
-opvallend gedrag (bv lusteloos/ overactief/ moeite met contacten met
andere kinderen/ signalen van pesten)
-gebeurtenissen binnen uw gezin of familie die van invloed kunnen zijn op
uw kind
Ook uw kind kan zelf een vraag of probleem bespreken. Of de leerkracht kan
begeleiding vanuit het schoolmaatschappelijk aanraden. De inzet van het
schoolmaatschappelijk werk is kortdurend en laagdrempelig bedoeld. Van
deze hulp vindt verder geen vastlegging of registratie in het gemeentelijk
systeem plaats en het is geheel op vrijwillige basis. Wel vragen we altijd eerst
toestemming aan de ouders.
 
Vaak zijn één of enkele gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker
voldoende om weer vooruit te kunnen. Soms is er misschien wat andere of
langere ondersteuning nodig, samen met u zal dan een mogelijk vervolg
besproken worden.
Hieronder stelt Celine zich alvast even kort voor: 

SMW 

Ik ben Celine van Griensven, werkzaam bij Wegwijs+ van de gemeente
Vught.
Als schoolmaatschappelijk werker denk ik met ouders en kinderen mee
over vragen rondom zorg en opvoeding. Hierin kan ik lichte
ondersteuning zelf inzetten, of meedenken over inzet van een
professionele zorgorganisatie. Aangezien ik ook als jeugdconsulent bij
de gemeente werkzaam ben, heb ik korte lijntjes wanneer opschaling
van zorg nodig is.
Je kunt mij bereiken via de IB-er van school of rechtstreeks door te
mailen naar smw@obsdekoningslinde.nl

mailto:smw@obsdekoningslinde.nl


 Van  5 tot en met 16 oktober 2022 was het weer Kinderboekenweek. Tijdens
de Kinderboekenweek organiseerde Bruna de actie ‘Sparen voor je
schoolbieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door
samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne
boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.

Zo werkt het:
Heb je tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek
gekocht bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school
levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het
totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school
nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek.

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester.
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

LET OP: de bonnen moeten ingeleverd worden bij de Bruna-winkel waar de
aanschaf van het kinderboek is gedaan. De Bruna-winkelmedewerker telt de
kassabonbedragen bij elkaar op en overhandigt een waardebon.

SCHOOLBIEB



Met de start van de Kinderboekenweek start ook de introductie van de
voorleeswedstrijd in de groepen 7 en 8. 
De voorleeswedstrijd begint dan met de inschrijvingen. Je mag kiezen op
welke dag je wil voorlezen. Je kiest een boek en gaat je voorbereiden. Dan ga
je voorlezen in de klas. Als iedereen is geweest, ga je stemmen. Iedereen uit
de klas mag meestemmen. Wie de meeste stemmen krijgt, is de winnaarvan
de klas. De winnaar van de klas gaat strijden tegen de andere winnaars van
groep 7 en 8. Als je wint van de andere deelnemers, ga je door voor je school.
Dan strijd je tegen de andere scholen uit je dorp/stad. Dat doe je in de
speeldoos. En je klas mag dan mee om je aan te moedigen. 
 
De dag van de voorleeswedstrijd tussen de winnaars van de groepen 7 en 8.
Na de pauze gingen we snel op de tribune zitten. We moesten even wachten
tot het begon. Juf Babette,juf Pleun en Sofie (de winnaar van vorig jaar)
waren de jury. Als eerst begon Jonah (de winnaar van groep7b ). daarna Noor
(de winnaar van groep 7c ). Daarna mocht Evi (7a), wij vonden dat ze het heel
goed had gedaan. Na Evi mocht Sophie (uit groep 8a). En tot slot mocht Siem
(uit groep 8b). Noor werd derde, Sophie werd tweede en Siem werd eerste!
Het was heel leuk om te zien en om mee te doen.

Groetjes, Groep 7A

 VOORLEESWEDSTRIJD



 In groep 3a zijn we begonnen met het IPC thema Jij en ik. Tijdens de
opening van het thema probeerden de kinderen in tweetallen foto’s van
juffen en meesters te herkennen. Goed samenwerken en letten op details was
erg belangrijk en wat deden ze dat goed! In een klein groepje hebben de
kinderen een woordweb gemaakt, waarbij ze tekeningen maakten bij de
woorden talent, familie, vrienden, uiterlijk, en hobby’s. Met behulp daarvan
hebben we samen interessante leervragen bedacht, die we komend thema
gaan onderzoeken. 
Ook zijn er poppetjes gemaakt waarbij de kinderen goed moesten nadenken
over wie er allemaal bij hun gezin hoort, wat hun talenten zijn, wat ze leuk
vinden om te doen en hoe hun huis eruit ziet. Verder hebben ze een
zelfportret gemaakt en een stukje over zichzelf geschreven met behulp van
de letterdoos. De kinderen in groep 3 hebben al veel letters geleerd en
hierdoor kunnen er steeds meer woordjes gemaakt worden. Wat is er in een
paar weken tijd toch al veel voor ze veranderd!
 

GROEP 3A 



We zijn nu een aantal weken op weg. Er wordt gewerkt, gespeeld en veel geleerd.
We merken wel dat er veel kinderen pas ná 8.30 uur in de klas zijn. Wellicht een
aandachtspuntje voor ná de herfstvakantie.'
 

In opdracht van het Ministerie van OC&W heeft het samenwerkingsverband een website
ontwikkeld waar ouders en jeugdigen duidelijke informatie over passend onderwijs
kunnen vinden: www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl. 
U vindt hier allerlei vragen en antwoorden rondom passend onderwijs in onze regio.
Overige vragen kunnen gesteld worden via een vragenformulier op de site.
Daarnaast bent u natuurlijk altijd welkom op school voor vragen rondom zorg en passend
onderwijs. De leerkrachten en intern begeleiders blijven hiervoor het eerste
aanspreekpunt. 

REDACTIE NIEUWSBRIEF

(voor al uw tips/opmerkingen) 
nieuwsbrief@obsdekoningslinde.nl
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