
Beste ouders en verzorgers,
 

De laatste nieuwsbrief van het jaar 2022.
We wensen jullie alvast feestdagen en gelukkig en gezond 2023!

 
Met vriendelijke groet, 

Team Obs de Koningslinde
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De week van het koersplan
Stroomm heeft ouders en teamleden om input gevraagd voor het
Koersplan ( meerjarenbeleidsplan van het bestuur ). De afgelopen periode
zijn er een tweetal avonden geweest waar ouders, leerkrachten en bestuur
met elkaar in gesprek zijn gegaan. De uitkomsten van die gesprekssessies
zijn inmiddels verwerkt in een prachtig plan. Dat plan zullen we aan jullie
presenteren in de week van 16 tot en met 20 januari.  
De speerpunten uit het koersplan zijn de onderleggers voor ons eigen
schoolplan voor de komende vier schooljaren.

 

HET KOERSPLAN

LEERKRACHTTEKORT
De eerste tekenen van het leerkrachten tekort dienen zich ook in onze regio
aan. 
Op onze school merken we dit nu het meest aan het feit dat er geen
invalleerkrachten zij bij ziekte. 
Scholen binnen ons bestuur moeten momenteel noodgrepen toepassen
doordat zij geen leerkrachten kunnen werven bij nieuwe vacatures. U kunt
dan denken aan het samenvoegen van twee groepen met ondersteuning van
een onderwijsassistent.  
Natuurlijk zitten we als stichting niet stil en anticiperen we zo goed mogelijk
op het groeiend te kort. 
We doen dit door op regionaal niveau samen te werken in de zogeheten:
RAP Regio’s.  
Voor meer informatie: RAP 2 Noord Brabant Oost Plan van Aanpak |
Publicatie | Aanpak Lerarentekort 

We kunnen jullie denkkracht ook goed gebruiken!!!!! 
Save the date: op 24 januari is er op onze school een bijeenkomst waar we
met alle ouders van Stroommscholen uit de omgeving  na denken over de
aanpak van het lerarentekort. Jullie ontvangen hiervoor nog een
uitnodiging.  

 

https://www.aanpaklerarentekort.nl/regios/documenten/publicaties/2022/11/29/rap-2-noord-brabant-oost-plan-van-aanpak


Uitslag Verkiezing MR OBS de Koningslinde 

Van woensdag 9 november tot woensdag 16 november had u de mogelijkheid
om op onze drie kandidaten voor de MR OBS de Koningslinde te stemmen. 
Maar liefst 60% van u heeft dat gedaan (voor de latere stemmers: nog excuses
voor het bestoken met reminders). 
We mogen Maartje van der Wijst (met 182 stemmen) verwelkomen als nieuw
lid. 
Uiteraard willen we Maureen en Geertje bedanken voor hun
kandidaatstelling.  
Nu we weer voltallig zijn, gaan wij weer met enthousiasme aan de slag. 

De MR bestaat voor schooljaar 2022-2023 uit de ouderleden Maartje van der
Wijst, Valerie Evers en Klaas Terwisscha en de leerkrachtleden Maartje van
Keulen, Lieke Bekke en Sjoerd van Dijk. 

De MR is bereikbaar op MR@obsdekoningslinde.nl

MR 

mailto:MR@obsdekoningslinde.nl


 Hoera! Deze week mogen wij een verslag schrijven voor de nieuwsbrief!
Uiteraard gaat dit verslag over ons hoogtepunt van deze week: Sinterklaas!  
Wij mochten op maandag bij Sinterklaas op visite met de hele klas. We
kwamen in de gymzaal twee pieten tegen, die ons heel veel pepernoten en
snoep gaven. Daarna gingen we op de banken bij Sinterklaas zitten.
Sinterklaas vertelde uit zijn grote boek wat er over ons geschreven stond. Wij
mochten ook vragen stellen. Er werden liedjes gezongen en we mochten de
Sint een hand geven. Simon durfde ook een leuke grap te vertellen aan de
sint. Daar moesten we hard om lachen!  
We kregen twee pakjes, en een grote zak vol pepernoten mee terug naar de
klas. Die zak was erg zwaar! We hebben Knex en een knuffel puppy gekregen.
Het was een hele leuke dag!  

GROEP 1/2C



ok als intern begeleiders zijn wij nooit uitgeleerd. Zo leren we ontzettend
veel van de kinderen op onze school en kunnen ook collega’ s en ouders
bijdragen aan onze kennis en kunde! 
Daarnaast gingen we afgelopen week naar “de week van de intern
begeleider”. Graag delen wij hierover een deel van de informatie met jullie,
aangezien deze zo raakt aan de visie van onze school. 
 
Bijvoorbeeld over wat kinderen helpt om schaamteloos nieuwsgierig te
blijven. 
Als volwassenen zijn we een rolmodel, dus het tonen van nieuwsgierigheid,
stellen van vragen en openlijk twijfelen aan jezelf of aan informatie de je
tegenkomt, helpt kinderen om een open blik te behouden.  
Hierbij kregen we een prachtige tip, die we jullie niet willen onthouden:  
“Geef kinderen voldoende denktijd! Idealiter 8 seconden, maar probeer in
ieder geval eens 5 seconden stil te blijven na het stellen van een vraag aan je
kind”. 
Vertragen in onze snelle wereld helpt om tot dieper leren te komen. 
 
Een andere workshop stelde dat de mooiste dingen ontstaan van binnenuit. 
Het leren op school zou vooral mens- en wereldgericht moeten zijn, zien wat
er wél is en uitgaan van het goede, met liefde en plezier (i.p.v. gericht op ’t
systeem). 
Zeer bruikbaar in ons werk als intern begeleider en wellicht ook interessant
voor jullie als ouders 
 
Dit kijken zonder oordeel kun je bijvoorbeeld bereiken middels het volgende
ABC: 
Actualiteit  
Het startpunt: Een situatie met je kind bekijk je feitelijk door de bril: Er is
niets mis, het is wat het is. Stel jezelf hierover vragen als: Wat zie, hoor, voel
je? Wat weet je? Wat kun je?  
Behoefte  
Het uitgangspunt: Welke vraag stelt mijn kind eigenlijk aan mij? 
Ga uit van wat nodig is. Wat wil je? Wat draag je bij? Welke vraag stel je?  
Contact  
Een voorwaarde om tot verbinding te komen is de houding: Ik ben
nieuwsgierig naar JOU.  
Wie ben jij en wat breng jij? Zorg voor verbinding Wie ben ik? Wie ben jij?
Wat kunnen wij? 

 IB EDUCATIEF UITJE



De dag eindigde met een college Faalkunde. Het was confronterend, want
falen… dat blijft toch een dingetje. Ook al zeggen we tegen onze kinderen hoe
goed het is om fouten te maken en dat je daarvan leert. Allemaal kennen we
dat knagende stemmetje in ons hoofd. Wij kunnen iedereen dan ook van
harte de faalkunde podcast aanraden, want wanneer je jezelf wat minder
serieus neemt, wordt je leven een stuk leuker! 

 IB EDUCATIEF UITJE



 Hoi wij zijn groep 5c van Susan en Pascalle en wij hebben het gehad over de
week tegen pesten. En daarbij hebben wij het gehad over dat niet alle grapjes
leuk zijn. 
Ons IPC thema was schilderijen, afbeeldingen en foto's en toen gingen we
naar het Noordbrabants museum. Daarna gingen we een portret uitkiezen en
daarna gingen we het het nadoen en na schilderen. Daarna hebben wij het
afgesloten en zijn begonnen met een nieuw thema Red de wereld.We
moesten een pitch maken voor een goed doel. Onze klas heeft gekozen voor
Stichting DierenLot. Want we gingen met ateliers dingen maken en toen
verkopen en dat geld wat we verdiend hebben gaan we geven aan dat goede
doel. Dinsdag 13 december moesten we pitchen voor alle groepen 5/6 en
toen heeft groep 6B gewonnen met Cool Earth. 
Op woensdag 21 december hebben we de kerstmarkt. Alle opbrengst gaat
naar Cool Earth.  
Bente en Robin 

 GROEP 5C



Hoe heerlijk is het om lekker te ontspannen met een goed boek, waarin je
jezelf helemaal verliest (of terugvindt). Het doel van onze school is dan ook
om ware boekverslinders te creëren. Naast dat lezen lekker ontspannen kan
zijn, is het voorwaardelijk voor een brede ontwikkeling van alle leerlingen.
Vandaar dat lezen één van onze TOP prioriteiten is. 
Om extra te focussen op goed leesonderwijs en vooral op leesplezier, werken
wij al een aantal jaar met een expertiseteam lezen. Dit is een groep van
leerkrachten, met veel kennis en kunde op het gebied van lezen en taal. De
afgelopen jaren hebben wij besteed aan verdere professionalisering van ons
voltallige team op leesgebied. Dit leidde tot meer betrokkenheid en
leesplezier bij de kinderen. 
 
Dit jaar willen we meer zichtbaar zijn voor ouders, aangezien de
leesontwikkeling van kinderen ook voor een groot deel thuis plaatsvindt.
Misschien heb je ons al gezien tijdens het Koningslindecafé, waar we allerlei
mogelijke vormen van lezen presenteerden. 
Vanaf nu vind je ook elke maand een bijdrage van ons in de nieuwsbrief,
waarin we leestips, actualiteiten en evenementen met jullie delen. 
 
Hartelijke leesgroeten, 
Expertiseteam lezen: Barbara, Rosemarijn, Lisanne, Judith, Babette en Dorie 

 LEESLOL



Coby heeft de beslissing genomen om na een prachtige carrière in het
onderwijs te gaan per 1 januari 2023 genieten van een welverdiend pensioen.
Wij geven haar groot gelijk.
Ik vind dit wel de plek om jullie te laten weten dat Coby een van de collega’s
is die heeft meegewerkt aan de voorbereidingen van de start van de
Koningslinde. Zij is betrokken geweest bij het hele visie en missie traject van
onze school. Ik kan niet anders zeggen dan dat de Koningslinde in háár zit en
zij in de Koningslinde.
Met regelmaat kijk ik vanuit mijn kantoor naar buiten en geniet ik als ik Coby
letterlijk met de kinderen mee naar buiten zie huppelen. Het is haar talent
om met een nieuwsgierige blik om zich heen kijken en de kinderen daarin
meenemen.
Miron Hageman

Lieve ouders, 
Per 1 januari 2023 stop ik met mijn werk op de Koningslinde. Wat eerder dan ik van
plan was. Verre reizen maken zit in mijn bloed. Samen met mijn echtgenoot, die
inmiddels met pensioen is, wil ik gaan genieten van reizen. 
We genieten ook enorm van onze nieuwe woonomgeving in Berkel-Enschot.
Dank je wel voor de fijne samenwerking!
Coby

De afgelopen periode hebben de leerkrachten Coby elke dag verwend met
een cadeautje. Een van deze cadeautjes is een filmpje waarin kinderen
vertellen over hun juf: (U vindt het filmpje ook in de bijlage van deze nieuwsbrief)

 PENSIOEN COBY



REDACTIE NIEUWSBRIEF

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