
De afgelopen periode was het een
uitdaging om door het donkere en
regenachtige weer naar school te komen.
Wat was het fijn om te zien dat veel ouders
en kinderen de regen toch trotseerden en
met regenkleding en laarzen op de fiets
naar school zijn gekomen.
Daarna was het ook nog een uitdaging om
met droge voeten de school in te komen.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling en de
gemeente is wederom gevraagd om de
wateroverlast op te lossen. Ze hebben dat
de afgelopen twee jaar ook al samen met
ons aangepakt. Maar met zo'n heftige
regenval bleek het toch niet voldoende. We
kijken samen verder naar een goede
oplossing.
Het was wel heel erg leuk om te zien wat de
grote plassen water deed bij ouders en wat
dat deed bij de kinderen. 
Op veel gezichten van ouders was te lezen:
OEHHH Help. Op de gezichten van de
kinderen: WAUW moet je kijken.
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Trots presenteren we ons nieuwe koersplan 2023-2027: ‘Stroomm
opwaarts’! Daarin lees je onze kernwaarden en welke thema’s de komende
jaren centraal staan. En natuurlijk: waar Stroomm voor staat en de komende
jaren voor gaat.

Samen
Het was een inspirerend proces! Medewerkers, ouders, de Raad van
Toezicht, GMR en partners dachten mee tijdens onze Stroomm
inspiratiecafés. Samen gingen we in gesprek, blikten vooruit en gaven
richting aan onze koers. We danken iedereen voor de waardevolle input en
zijn trots op het resultaat!

Stroomm opwaarts
Vijf thema’s staan de komende jaren centraal: Florerend onderwijs,
Aantrekkelijk werkgeverschap, Inspirerend leiderschap, Eigenzinnige
locaties en Duurzame samenwerking. Elk thema hebben we uitgewerkt in
vier ambities. Die geven aan waar we met elkaar naartoe werken: Stroomm
opwaarts! 

En nu?
De ambities uit het koersplan gaan we vertalen naar concrete
schoolkoersplannen, met concrete acties. Elke school geeft zo op de eigen
manier invulling aan onze gezamenlijke ambities.

Samen zijn we Stroomm: open, onderscheidend en ondernemend!

 

HET KOERSPLAN

https://stroomm.nl/wp-content/uploads/2014/05/Koersplan-2023-2027-website.pdf
https://stroomm.nl/lancering-koersplan-stroomm/


Stichting De Oudertelefoon faciliteert een laagdrempelige hulpdienst via
telefoon en chat. Ouders en opvoeders kunnen direct, gratis en anoniem bij
De Oudertelefoon terecht met al hun vragen, zorgen en emoties rondom
ouderschap en opvoeding. De Oudertelefoon werkt vanuit de
oplossingsgerichte methodiek (evenals de Kindertelefoon en Luisterlijn) en
stuurt ouders aan op eigen oplossingen, om zelfredzaamheid te bevorderen.

Waarom De Oudertelefoon?
De Oudertelefoon is enerzijds gestart om opvoeders van laagdrempelige
steun te voorzien, anderzijds om taboes rondom opvoeding en hulp vragen
te doorbreken. We willen het gesprek openen over zorgen, emoties en
ongemakkelijkheden rondom ouderschap en opvoeders aanmoedigen om
wat leeft niet op te kroppen, maar uit te spreken. Vandaar: 'Zeg het gewoon.
De Oudertelefoon.'. Zo willen we taboes bespreekbaar maken, voorkomen
dat zorgen problemen worden, en de eerstelijns hulpverlening in Nederland
ontlasten.

Voor wie is De Oudertelefoon?
De Oudertelefoon is er voor iedere ouder en opvoeder in Nederland. We
richten ons in onze communicatie zowel op het bereiken van kwetsbare
ouders, als ouders die denken dat hulp niet voor hen is. We beantwoorden
allerhande vragen, vanuit allerlei verschillende thuissituaties en
gezinssamenstellingen. Doordat we werken met de oplossingsgerichte
gespreksmethodiek, waarbij de ouder zelf tot eigen oplossingen komt, is in
principe geen aanleiding te gek, te groot, te klein of te ingewikkeld.

Meer informatie?
Dat kan! We zjn bereikbaar via info@oudertelefoon.nl om een persoonlijk
gesprek aan te gaan, verder toe te lichten hoe we werken, een presentatie te
geven, samenwerkingsmogelijkheden te bespreken, etc. Schroom niet om
contact op te nemen!

OUDERTELEFOON 

https://www.oudertelefoon.nl/


Van woensdag 25 januari t/m vrijdag 3 februari zijn er De Nationale
Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen te
bevorderen, die zelf nog niet kunnen lezen. Zo worden jonge kinderen grote
lezers.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het
taalgevoel en bezorgt ze veel plezier. Ook heeft (voor)lezen een positief effect
op woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Voorlezen is leuk voor alle leeftijden!

Ieder jaar staat er tijdens de Nationale Voorleesdagen een prentenboek
centraal, dit jaar het boek: Maximiliaan Modderman geeft een feestje van
Joukje Akveld en Jan Jutte.

Het thema van dit prentenboek zal de kinderen zeker aanspreken, want wie
houdt er nou niet van af en toe een vieze kliederboel te maken? Maximiliaan
Modderman is alleen thuis en heeft zin in een feestje. Alle speelgoedbeesten
mogen komen. Het wordt een heerlijk feestje waar iedereen lekker vies
wordt. 

Op de Koningslinde lezen we in de onderbouw tijdens de Voorleesdagen uit
het boek van Maximiliaan of uit een ander boek uit de Prenten Top Tien
voor. Deze keer wordt er niet door de leerkrachten voorgelezen, maar door
een gastlezer. Dit kan een vader of moeder, opa of oma, een grote broer of
zus of een oppas zijn.

In de onderbouw besteden we iedere week aandacht aan de leesontwikkeling.
Zo gaan we op woensdagochtend naar de schoolbibliotheek en mag ieder
kind een eigen boek uitzoeken. De kinderen kunnen de hele week genieten
van de verhalen van hun eigen boek of gezellig in een boek van een ander
kind meekijken. Ook wordt er uit één of meerder boeken, die de kinderen uit
de schoolbibliotheek hebben gekozen, voorgelezen. 

VOORLEESDAGEN



Tijdens het voorlezen hebben we ook regelmatig een “boekenkring”. In deze
kring stellen we vooraf een vraag waarop de kinderen na het voorlezen van
het verhaal een antwoord mogen geven. De “vraag van vandaag” kan
bijvoorbeeld zijn: “Waar speelt het verhaal zich af? Met welke persoon uit het
boek zou je graag vrienden willen zijn? Hoe denk je dat het verhaal gaat
aflopen?” Vaak komen hier mooie of inventieve antwoorden op. 

In een boek is alles mogelijk: kinderen met magische krachten, dieren die
kunnen praten, dappere prinsessen en zachtaardige monsters. Veel
(voor)leesplezier!

Hartelijke leesgroeten, Expertiseteam lezen: Rosemarijn, Lisanne, Judith,
Babette, Dorie en Barbara

VOORLEESDAGEN



Naar geofort. 
Wij gingen naar geofort en hebben van alles gedaan.
Eerst moesten we ergens naar binnen en werden in groepjes verdeeld.
En toen gingen we allemaal dingen doen zoals: Minecraften, daarin 
moesten we een soort speurtocht doen. En als je overal bent geweest
komt er een code uit en dan moet je het slot openmaken en er zat wat in.
We hebben in de speeltuin gespeeld. En zijn in een doolhof geweest, met 
geurkastjes en een klimaatdoolhof. En toen we gingen eten was
dat in grote tenten. 
We deden ook iets met coördinaten en dat deden
we met een blad waar cijfers op stonden. En dan moest je het kruisen 
de twee cijfers en dan moest je het blok vinden en een foto maken
van het blok. En daarna een puzzel maken. En wij zijn door een 
tunnel geweest met lichtjes.
Het was een leuke dag.
Van Sophie

GROEP 6A



Net voor de herfstvakantie kregen wij van de juffrouw een vouwblaadje. De
juf vertelde dat wij een cijfer moesten geven over de klas en de sfeer, en ook
een top en een tip om met elkaar aan te werken. 
In de tweede week school na de kerstvakantie kregen wij dat blaadje terug.
Nou moesten wij kijken of de tip was gelukt, en als dat was gelukt moest je
er een vinkje achter zetten. Zo was mijn cijfer een 8,5 en nu is dat een 8,7.
En mijn tip, daar staat nu ook een krulletje achter.    
van Oliver

GROEP 6A



PUBERBREIN ONDER INVLOED
Carnaval staat weer voor de deur en dat betekent dat je als ouders weer voor
een aantal uitdagingen kan komen te staan met je puber. In dit webinargaan
experts op het gebied van middelenpreventie en opvoeding, in gesprek over
de ontwikkeling van het puberbrein en middelengebruik zoals alcohol en
drugs.Thema's als, weerbaarheid, impulsief gedrag, trends in
middelengebruik zoals alcohol, cannabis en andere drugs, en de rol van
deouder(s)/verzorger(s) komen aan bod. 

Dit webinaris speciaal voor ouders van leerlingen in het 1een 2e jaar van het
voortgezet onderwijs. Met dit webinarben je goed voorbereid op de
aankomende periode van je puber. Let op: dit webinars al eerder
uitgezonden en wordt nu automatisch herhaald.

Puberbrein onder invloed
Webinar 9 februari 19.30 –20.15

Aanmelden? Type de volgende link over in je internetbrowser en schrijf je
daar in: https://ggdhvb.webinargeek.com/puberbrei n-onder-invloed-4

https://ggdhvb.webinargeek.com/puberbrei%20n-onder-invloed-4


 In december zijn we in de groepen 3 en 4 begonnen met het nieuwe thema
van IPC ‘ICT en computers’. Na een spetterende opening met het tv
programma ‘kletspraat”, gepresenteerd door Elke en Veerle, hebben we
tijdens de kennisoogst bedacht wat we allemaal al over het onderwerp weten
en wat we er nog graag over willen leren.
Zo zijn we al aan de slag gegaan met Word. Hoe gebruik je een toetsenbord,
kies je een ander lettertypen, maak je letters groter en hoe voeg je een plaatje
in. Nadat we hiermee hebben geoefend hebben de kinderen zelf een
kerstboodschap getypt en hebben ze een kerstkaart verstuurd via de mail.
Daarnaast hebben de kinderen hun eigen robot, telefoon of computer
geknutseld. Wat een prachtige, fantasierijke creaties werden er gemaakt! 
Een van de vragen van de kinderen is ‘hoe wordt een computerspel
gemaakt?’. Hiervoor zijn we aan de slag gegaan met programmeren en met
de Beebots. De Beebots zijn kleine robotjes waarbij de kinderen de opdracht
voor de route moeten bepalen en invoeren. Na het invoeren rijden de
Beebots de ingegeven route en is het afwachten of de robot op de juiste plek
aankomt. 

 GROEP 3C



 

Rosalie: ‘ik vond het leuk omdat wij om de beurt met de Beebots mochten
rijden’
Lynn: ’ik vond het leuk om mee te spelen’
Jolien: ‘ik vond het leuk omdat we heel creatief bezig waren’
Ties: ‘ik vond het leuk dat we goed samenwerkten’
Mia: ‘ik vond het leuk om de Beebot te besturen’
Lisa: ‘ik vond het leuk om de baan voor de Beebot te maken’
Daisy: ‘ik heb met heel veel plezier een baan voor de Beebot gebouwd met
mijn hele groepje’

Om nog meer diepgang aan ons thema ICT te geven, hebben we afgelopen
vrijdag ateliers van de Grote Broer gehad. Er zijn vier workshops verzorgd:
kinetisch lab (kettingreactie), stopmotion, 3D pen of stroom lab. De kinderen
mochten hieruit twee super interessante workshops kiezen. Hier hebben ze
heel enthousiast aan deelgenomen. Er is veel geleerd en er zijn mooie
creaties ontstaan. 

Kinetisch lab
3d pen

Stop motion
Stroomlab
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Onze Koningslinde zintuigentuin ondergaat zijn eerste winterseizoen. Terwijl de
tuin in rust is, maken wij alweer plannen voor de lente😊
Het was fantastisch hoe er afgelopen zomer is gezorgd voor onze tuin door
kinderen en ouders van onze school. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!
Nu de lente bijna in zicht komt, wordt het ook weer tijd om nieuwe stappen te
zetten. Want zodra de twee eikenbomen uit de tuin zijn, kunnen we beginnen met
de omheining van de tuin. Er zijn al ouders die voor ons een mooie wilgenhaag
willen gaan vlechten: geweldig! 
En…er is nog meer hulp gewenst;
·De kapvergunning voor het kappen van de twee eikenbomen in de tuin is
(eindelijk) verleend. We willen de bomen tot ongeveer 1 á 2 meter boven de grond
omzagen, zodat we met de stam nog wat creatiefs kunnen doen. Wie o wie kent
iemand die voor ons de bomen wil omzagen?

·In het kader van duurzaamheid, willen we graag een waterpomp in de tuin.
Afgelopen zomer gebruikten we nog kraanwater om onze plantjes te sproeien. Maar
dat willen we komend seizoen graag anders doen. Wie kent iemand met een
(tweedehands) waterpomp die deze kwijt wil? Of kan samen met ons een
waterpomp regelen?

·Ouders die het leuk vinden om op een middag tussen 13-14 uur een keer in de tuin
te komen helpen met een groepje kinderen zijn van harte welkom een mailtje te
sturen naar een van onderstaande mailadressen. Graag je voorkeur aangeven welke
dag(en) het best uitkomt.

Alvast bedankt voor jullie mede-
werking!

Team en kinderen 
van OBS de Koningslinde

Voor meer informatie kun je terecht
bij juf Lenneke of juf Barbara 
van groep 1/2a. 
En natuurlijk via de mail van 
Lenneke
l.vandewestelaken@obsdekoningslinde.nl 

of Barbara 
b.simissen@obsdekoningslinde.nl

ZINTUIGENTUIN

mailto:l.vandewestelaken@obsdekoningslinde.nl
mailto:b.simissen@obsdekoningslinde.nl


Jong geleerd is oud gedaan
Wij vinden het als Brabant Wonen belangrijk om ons werk te laten zien aan onze
toekomstige generatie. De kinderen van onze collega Angela hebben deze maand het
IPC thema Huis en thuis, we bouwen een huis"op de basisschool.
We werken graag mee aan initiatieven van onze collega's. Zo ontstond er een excursie
voor 160 kleuters naar de bouwplaats van Boschveld vlek 21 in Den Bosch.

Angela (ouder groep 1/2b): Hoe gaaf is het als we bij een paar kinderen een zaadje
kunnen planten voor de toekomst? Zo kunnen we ze laten zien hoe leuk het is om onze
sector dit werk te kunnen doen.

Het was zeker een geslaagde dag. Ook de kinderen gingen blij en met nieuwe gele
bouwhelmpjes 
terug naar school.

Bron: Brabant Wonen  

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
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