
Beste ouders en verzorgers,
 

We hebben er sinds de vorige nieuwsbrief weer een aantal mooie weken op zitten. De
eerste IPC- thema's zijn afgesloten en nieuwe thema's zijn of worden opgestart met

prikkelende openingen. Natuurlijk fietst daar, zeker bij onze jongere kinderen, Sinterklaas
heel natuurlijk tussendoor. Naast een gezellige, feestelijke sfeer van verwachting, bemerken
we in deze periode soms ook wel spanning en onrust bij kinderen. Dat hoeft niet erg te zijn,

want hiermee leren omgaan hoort bij het leven en bij de ontwikkeling van een kind.
De afgelopen periode zijn onze leerkrachten en kinderen zeer actief bezig geweest met

Engels. Het heeft een duidelijke plek binnen het programma van groep 1 t/m 8. Iedereen is
bezig geweest met uitdagende en speelse werkvormen die ervoor zorgen dat er meer

kennis van de Engelse taal ontwikkeld wordt en er ook meer Engels gesproken wordt. Het
team heeft hun eigen kennis uitgebreid en lessen en activiteiten ontworpen tijdens de

bordsessies van de leerKRACHT aanpak waar wij mee werken. Met de leerKRACHT aanpak
werken we als team op een krachtige manier aan de verbetering van ons onderwijs. De
komende periode werken we in de LeerKRACHT sessies rondom de thema's sociaal-

emotionele ontwikkeling en veiligheid.
Tijdens het schrijven van dit voorwoord, kwam een collega bij me binnenlopen, om te

melden dat ze graag wil meedenken over benodigde vervangingen in de groepen. Ik ben
daar heel blij mee, want het zal u vast niet ontgaan zijn dat het steeds lastiger is om

vervanging te vinden, het aantal beschikbare mensen neemt af. Ik wil dan ook alle ouders
die dit jaar al verschillende berichtjes van mij hebben ontvangen over wel of geen

vervanging en het opsplitsen van groepen bedanken voor hun begrip. En mocht u nog
mensen kennen, met een bevoegdheid, die, al is het maar af en toe, ons zouden kunne

helpen, laat het ons dan weten!
 

Met vriendelijke groet, 
Anouschka van der Doelen
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Graag willen wij u informeren over de invoering van het ParnasSys
Schoolkassa systeem voor het incasseren van de vrijwillige ouderbijdrage.
Tot op heden heeft de oudervereniging dit altijd gedaan middels parro
berichten en afgelopen jaar met een QR-code en betaallink. Echter door de
groei van de school werd het steeds lastiger voor de oudervereniging om dit
betalingsproces te beheren en daarom is er in samenspraak met de school
gekozen om het ParnasSys Schoolkassa systeem te introduceren.

Met ParnasSys Schoolkassa wordt het incasseren van de vrijwillige
ouderbijdrage een fluitje van een cent. Ouders kunnen gemakkelijk betalen
via iDEAL. Bovendien zijn alle geldstromen in één oogopslag inzichtelijk en
geborgd in de administratie van de oudervereniging. ParnasSys Schoolkassa
heeft een directe koppeling met de leerlingadministratie-en volgsysteem
ParnasSys welke weer is gekoppeld aan onze communicatieapp Parro.
Hierdoor kunnen we betaalverzoeken via mail versturen. 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de oudervereniging en
ingezet voor het organiseren van activiteiten op school. Denk hierbij aan de
sinterklaas- en kerstviering, carnaval maar ook de jaarlijkse sportdag.
Daarnaast wordt er bijgedragen aan de IPC activiteiten gedurende het
schooljaar en wordt er gespaard voor het lustrum.
De mail met het betaalverzoek van de vrijwillige ouderbijdrage van 2022-
2023 kunt u in januari verwachten. 

Hopelijk hebben wij u bij deze voldoende geïnformeerd. Bij vragen kunt u
een mail sturen naar OV@obsdekoningslinde.nl

Met vriendelijke groet,
Ouder Vereniging OBS De Koningslinde

MEDEDELING OV!! 

mailto:OV@obsdekoningslinde.nl


De medezeggenschapsraad (MR) is 8 november jongstleden weer bij elkaar
gekomen. Deze raad bestaat uit drie leerkrachten en vooralsnog twee ouders.
De derde ouder wordt in week 45 en 46 gekozen middels verkiezingen. We
zijn zeer benieuwd wie ons gaat versterken de komende jaren.

Maar wat doet de MR nu eigenlijk op de Koningslinde? En hoe is de MR
bereikbaar?
De MR overlegt periodiek, al dan niet met de directie van de Koningslinde,
over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs,
geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van
klassenindeling, de invoering van ICT, veiligheid op school of de manier
waarop we ouders willen laten meehelpen in het onderwijs en bij andere
activiteiten. 
Kortom, de MR is er om de belangen van de ouders en kinderen in de school
te behartigen. De MR kan alle aangelegenheden die de school betreffen
bespreken met de directie. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact
opnemen met de MR over zaken die met de school te maken hebben.

De MR is er niet om individuele problemen tussen ouder/ kind en de school
te bespreken. Deze horen allereerst thuis bij ouder/kind en leerkracht. Maar
u kunt de leden van de MR gerust benaderen voor zaken die u als probleem
ervaart, of waar u zich aan stoort. Ook kunt u als ouder met de MR contact
leggen als u een goed idee heeft. 

De MR is bereikbaar op MR@obsdekoningslinde.nl

MR 



MR Bijeenkomst 8 november

De afgelopen vergadering hebben we stil gestaan bij de volgende
onderwerpen:
1) Het Koningslinde Café. Vanaf nu zal de MR hier voortaan een stand
hebben voor ouders die vragen hebben of meer informatie willen ontvangen.

2) De schoolgids goedgekeurd. Deze is te vinden op de website van de
Koningslinde (www.obsdekoningslinde.nl)

3) De leerKRACHT methodiek. De directie heeft ons uitgebreid
meegenomen in deze methodiek die op dit moment toegepast wordt op de
school. Onderzoek na onderzoek laat zien wat het verschil maakt in de
kwaliteit van onderwijs. Leerkrachten en team verbeteren het onderwijs
meer als zij de leerlingen erbij betrekken. LeerKRACHT creëert op
organische wijze een verbetercultuur binnen de Koningslinde. Binnen de
Koningslinde is er, voor nu, voor de volgende onderwerpen gekozen: Engels,
sociaal emotioneel leren, inzicht in eigen leerproces, bewegend leren.
Leerlingen worden bevraagd op deze onderwerpen en geven tips, ideeën,
adviezen en antwoorden over hoe zij vinden dat het onderwerp beter tot zijn
recht kan komen. Zo krijgt iedere bouw zijn leerdoel. Een mooi voorbeeld bij
het onderwerp Engels is dat de bovenbouw meer behoefte had aan bewegend
leren tijdens Engelse activiteiten. Met de kinderen en schoolteam is gekeken
hoe dit op een praktische manier ingevuld kon worden. De resultaten zijn
veelbelovend.

4) Deze week is het kernteam van de proeftuin buitenlessen gestart. We zijn
als MR erg geïnteresseerd wat hier uit gaat komen, en hoe we het onderwijs
met de prachtige omgeving van de Koningslinde kunnen samensmelten.

5) Er waren geen ouder issues binnen gekomen om te bespreken.

MR VERSLAG 



 In de klas zijn we gestart met het IPC  thema ‘Speuren en Verzamelen’.
We hebben het thema geopend door een filmpje van boswachter Ploun te
kijken. 
Van de boswachter kregen we de opdracht om een aantal spulletjes te gaan
verzamelen in het bos. Daarom zijn we met zijn allen een boswandeling gaan
maken om onze schatkist (eierdoos) te vullen met de gevonden spulletjes. In
de klas gaan we gevonden spulletjes onderzoeken en gebruiken in de
verschillende hoeken.
In de zandtafel hebben we boomschors geplaatst en er liggen verschillende
bosmaterialen in om met een loep te bekijken en vooral het voelen van
verschillende materialen is fijn. 
Als je in de bouwplaats gaat spelen, heb je de opdracht om een bos of
boswachtershuisje te maken. Je mag hiervoor de looseparts gebruiken maar
natuurlijk ook de spulletjes uit de schatkistjes. 
Bij de ontdek- en informatieplaats gaan we de verschillende spulletjes
bekijken. In de themaplaats hebben we een boswachtershuisje, met een echte
tuin/bos.
Natuurlijk gaan we nog veel meer doen, maar dat gaan we de komende
weken verder uitbreiden.

Groetjes groep 1/2B

GROEP 1/2B



In de studieweek in juni heeft het team van de Koningslinde de training
“Executieve functies” gehad van Ans Ramaut. Ans is leerkracht van origine,
doorgegroeid naar hoogbegaafdheids-specialist en onderwijskundige met
een passie voor hoogbegaafdheid, onderzoekend leren en executieve
functies. 
Ans heeft ons toen meegenomen in de wereld van de executieve functies. De
term executieve functies is een containerbegrip voor de mentale processen
die een superviserende rol hebben bij het denken en het gedrag. Ze omvatten
een aantal functies met een neurologische basis, die samenwerken bij het
leiden en coördineren van onze inspanningen om een doel te bereiken.
Simpel gezegd: dankzij deze functies kan je plannen, strategieën bedenken,
starten met een taak, een stapsgewijze aanpak volgen, effectief reageren op
problemen en veranderingen, je impulsen beheersen en ondertussen het
einddoel in de gaten houden. 
Goede executieve functies kun je vergelijken met fietsen. Je hebt er alle
basisvaardigheden voor nodig: trappen, sturen, remmen. Eén vaardigheid op
zich zorgt nog niet voor een vloeiende rit. Sterker nog: als een vaardigheid
niet goed werkt, geeft het problemen. De kernvaardigheden moeten dus
samenwerken voor een soepel en effectief functioneren. De natuurlijke
ontwikkeling van de hersenen zorgen samen met instructies en
oefenmogelijkheden voor goede executieve functies. In de vroege
ontwikkeling wordt de basis gelegd voor de verschillende componenten van
de executieve functies. In de latere ontwikkeling neemt de onderlinge
coördinatie toe, waardoor de leerlingen complexere taken aankunnen en
efficiënt kunnen werken. 
We hebben door deze training geleerd wat executieve functies zijn en hoe de
executieve functies zich ontwikkelen. 

 IB EXECUTIEVE FUNCTIES



Na deze training kunnen we op de Koningslinde dekinderen nog beter
ondersteunen in hun ontwikkeling van de executieve functies. We hebben de
theorie en vaardigheden eigen gemaakt en kunnen deze toepassen in de
praktijk door middel van de Autometafoor, die Ans Ramaut heeft bedacht en
ontwikkeld. Executieve functies by Car, wat heb je nodig om goed te kunnen
leren en werken. - YouTube De Autometafoor geeft je een
gemeenschappelijk en positieve taal om over deze functies te praten. Daar
waar nodig kun je executieve functies ondersteunen, trainen en oefenen,
zodat de zelfregulering van kinderen vergroot en ze beter tot zelfstandig
werken en leren komen !
Door de Autometafoor te gebruiken, maken we de kinderen van de
Koningslinde eigenaar van hun leerproces en geven we ze meer inzicht in
belangrijke functies bij het leren.

 IB EXECUTIEVE FUNCTIES

https://www.youtube.com/watch?v=mCIEWVFQYb8


 
Wij vinden de Koningslinde leuk. Omdat we elk jaar op

schoolreisje gaan. En we vinden gym ook heel leuk.
We hebben ook elk jaar leuke meesters en juffen.

 
We vinden het wel jammer dat we

niet mogen trakteren.
Maar de verjaardagen zijn wel leuk.

We vinden het ook heel leuk omdat we wandelende takken in de klas hebben.
Elke Dag hebben we een leuke schooldag.

 
In groep 5 doen we heel vaak leuke spelletjes.

En we vinden spelletjes heel leuk.
We gaan heel vaak naar het bos.

En daar doen we heel vaak leuke spelletjes.
We vinden juf Lies en Lieke heel lief.

 
We hebben hele lieve kinderen in de klas.

Ons eerste thema was schilderijen foto's en afbeeldingen.
Groep 5 is heel leuk.

Onze klas houdt heel veel van knutselen.
 
 
 
 
 

 GROEP 5B



 Het nieuwe schooljaar lijkt nog zo ver weg.
Toch willen wij al wel graag weten hoeveel groepen we volgend jaar moeten
maken.
Daarom vragen we u om broertjes of zusjes die in het schooljaar 2023-2024 4 jaar
worden alvast in te schrijven.
Het inschrijfformulier vind u op onze website en kunt u digitaal invullen.

REDACTIE NIEUWSBRIEF

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

 
ALGEMENE VRAGEN

info@obsdekoningslinde.nl
 

WEBSITE

www.obsdekoningslinde.nl
 

SCHOOLGEGEVENS

OBS De Koningslinde
Koninginnelaan 1b

5263 DP Vught
073-2071901

NIEUWE LEERLINGEN
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https://obsdekoningslinde.nl/wp-content/uploads/2021/11/de_koningslinde_inschrijfformulier_2021_nieuw.pdf
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