
Beste ouders/verzorgers,
Een directeur in het basisonderwijs is altijd bezig. Er is namelijk altijd wel iets te doen, iets
te regelen. De vernieuwingen, inzichten, volgens met een rap tempo elkaar op. In de
krant lees ik met regelmaat wel bij 5 onderwerpen dat we met het onderwijs iets op
moeten pakken wat in de samenleving niet goed gaat. Er zijn altijd wel uitdagingen die
om een aanpak vragen. Dan ben je wel een druk en is het veel wat op je af komt. Is dat
altijd leuk? Niet altijd. Maar dat is met elke baan zo. Meestal is het superleuk.
Bijvoorbeeld op 26 januari, de dag van de schoolbrede ateliers. In de centrale ruimte is
het een drukte van belang. Veerle en Anne, onze ICC-ers, vangen 24 experts,
vakdocenten, specialisten, kunstenaars, schrijvers, muzikanten op. Die worden door hulp-
ouders naar de juiste plekken gebracht. Alle kinderen gaan deze dag twee keer naar een
atelier naar keuze. Ze zijn helemaal blij van spanning, we hebben vandaag ateliers! Ik heb
dan het geluk dat ik, als directeur, overal naar binnen mag lopen en mag genieten van alle
blije koppies. Van kinderen die geconcentreerd op hun lip bijten als ze nieuwe gitaar
akkoorden leren spelen. 
 Het is al zo gewoon dat we onze kinderen deze ateliers aanbieden. Maar ik realiseer me
steeds maar weer, dat dat niet zo gewoon is. We zijn het gewend, maar gewoon is het niet.
We danken jullie als ouders voor de vrijwillige ouderbijdrage waar we dit voor jullie
kinderen mogelijk mee kunnen maken. Je eigen talenten ontdekken, iets nieuws
proberen, geïnspireerd worden. Jullie kids genieten ervan, de leerkrachten genieten ervan
en ik ook!

Miron Hageman
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SCHOOLBREDE ATELIERS



De medezeggenschapsraad (MR) is 25 januari weer bij elkaar gekomen. 

Bijeenkomst 25 januari 

De afgelopen vergadering hebben we stil gestaan bij de volgende onderwerpen:

1)     Het eerste thema “Engels" van de methodiek leerKRACHT is goed afgerond.
Op dit moment zijn de klassen bezig met het thema “sociaal emotioneel”.
Kinderen van groep 3 t/m 8 geven een beoordeling aan hoe zij de sfeer in de
groep beoordelen en de omgang met elkaar. Ook wordt er gevraagd aan de
kinderen wat ze kunnen doen om het cijfer te kunnen verhogen. Dit geeft veel
inzicht in de processen van de klas. Kinderen worden meer betrokken bij de
sociale kaart van de klas. Leerlingen geven hiermee input aan de leerkrachten. In
februari start het thema “inzicht krijgen in eigen leren” en we sluiten dit jaar af
met het thema “bewegend leren”. Verder is er uitleg gegeven over hoe deze
processen en ontwikkelingen geborgd worden. 

2)     Vakantierooster van 2023/2024 is voorgelegd aan de MR ter goedkeuring. 

3)     Formatie van de school is besproken.  

4)     Omdat de leerlingen vaker gebruik maken van het internet is het internet
protocol ge-update. Deze is ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. Middels een
Koningslindecafe en/ of workshops willen we meer uitleg en aandacht aan de
ouders over dit onderwerp geven.

5)     Het document Veiligheid op school heeft een update nodig. Dit wordt de
komende tijd opgepakt. 

6)     Verder is er gesproken over de inzet van ouders. Er is het vriendelijke
verzoek binnengekomen dat ouderhulp eerder wordt gevraagd zodat ouders dit
beter kunnen plannen. 

U kunt de leden van de MR gerust benaderen voor zaken die u als probleem
ervaart. Ook kunt u als ouder de MR benaderen als u een goed idee heeft. De MR
is er niet om individuele problemen te bespreken die horen thuis bij de
leerkracht. De MR is bereikbaar op MR@obsdekoningslinde.nl. 

 

MR VERSLAG



Hieronder een wijziging die plaats gaat vinden rondom de centrale eindtoets
in het schooljaar 2023-2024. Deze informatie komt van de website van
Rijksoverheid. 
Er zijn verschillende aanbieders die een doorstroomtoets hebben ontwikkeld.
Op dit moment zijn wij onderzoek aan het doen, welke doorstroomtoets het
beste past bij onze school.

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024
al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart
aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even
veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best
passende niveau. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door
de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.

Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt
doorstroomtoets
De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar
de middelbare school. Dit zijn maatregelen: 
·      De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk
dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft
ontwikkelen.
·      Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare
school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de
school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
·      Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het
schooladvies en de toets:
o   Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een
doorstroomtoets.

WIJZIGING EINDTOETS

O



o   Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
o   Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
o   Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de
doorstroomtoets.
o   Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het
definitieve schooladvies.
o   Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun
definitieve advies, aan op de middelbare school*.
·      Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot
stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo
worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare
school.
·      Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies?
Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het
belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.
·      De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk
aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.
·      Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle
toetsen bewaken.
·      Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.
* Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het       
vso, geldt de centrale aanmeldweek niet.

WIJZIGING EINDTOETS



Bijeenkomst met ouders: onderwijs anders organiseren
Op dinsdag 24 januari en op woensdag 25 januari is er door 45 ouders
nagedacht over het anders organiseren van het onderwijs. Om zo op zoek te
gaan naar een oplossing voor het leraren-tekort.
Tijdens twee brainstromsessies op twee locaties zijn ongelooflijk veel ideeën
opgehaald.
Op dit moment wordt de input van de ouders, teams, directies van onze
stichting bij elkaar gebracht.

De werkgroep, onderwijs anders organiseren, die bestaat uit een aantal
directeuren, de algemeen bestuurder en de HR-medewerkers, buigt zich over
het verdere proces en mogelijke oplossingen.
We zullen jullie hier natuurlijk van op de hoogte houden.

Onze dank voor de betrokken ouders die met ons hebben meegedacht!

LEERKRACHTTEKORT



In januari waren de Nationale Voorleesdagen, in februari is het lezen voor de
Kinderjury gestart, in boekenland is altijd wel iets te doen.
Vorige maand namen we jullie in deze Nieuwsbrief mee in het belang van
voorlezen, deze maand zoemen we iets meer in op wat dan voor te lezen.
Iedereen kent de klassiekers en heeft de eigen pareltjes uit zijn jeugd nog op
het netvlies en natuurlijk zijn die heerlijk om samen te herlezen, maar er
komt ook zoveel moois iedere maand bij. 

Om op de hoogte te blijven van de laatste aanwinsten kun je de boekwinkel
of de bibliotheek binnenlopen, maar bijvoorbeeld ook de Grote Vriendelijke
Podcast volgen. (De Grote Vriendelijke Podcast – Podcast voor volwassenen
over jeugdliteratuur) Hierin nemen Jaap Friso en Bas Maliepaard je mee in
de wereld van kinderliteratuur en zoals zij zeggen; “Je schotelt je kind ook
niet iedere dag één van zijn geliefde P’s als avondeten voor, dus ook in
boekenkeuze mag het soms iets minder bekend zijn”

Of neem een een kijkje op de site van Hebban waar lezers recensies achter
laten, zodat het lijkt alsof iemand je persoonlijk tipt wat nu te gaan lezen.
(Kinderjury Tiplijsten 2023 | Hebban.nl)

Ook in de klas proberen we elkaar warm te maken voor nieuwe boeken en
tippen we elkaar regelmatig, voor sommige favoriete boeken ontstaat op die
manier zelfs een wachtlijst.

Tips om te lezen als je wil stemmen en zo deel wil nemen aan de Kinderjury:

VOORLEESDAGEN

Dit boek is geschikt voor beginnende lezers, maar zeker ook geschikt
om voor te lezen aan jongere of iets oudere kinderen.
Het gaat over Pluis die een rustig leventje in zijn caviakooi leidt als er
opeens een zwarte, harige bal in wordt gezet. Dat is Pluk. Ook een
cavia. O nee, sorry: een ninjavia! Pluk gooit Pluis’ leven helemaal
overhoop. Hij is niet bang voor Sis de kat, durft de kooi uit en laat
Pluis ziet dat er een BUITEN is. Maar waarom is Pluk soms opeens zo
stil? Waar komt hij eigenlijk vandaan? En wat heeft zijn verleden met
de ring te maken? Eén ding is zeker: het is tijd voor ninjavia-actie.
Zelfs voor Pluis, of die nu wil of niet.

https://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2023


VOORLEESDAGEN

Het finaledeel van de Gorgel-trilogie! 
Melle is zoals we gewend zijn van deel 1 en 2 weer de grote held. Hij
wordt door de Gorgels gerespecteerd en gedraagt zich gaandeweg het
verhaal zelfs steeds meer als een Gorgel… hij spreekt hun taal, kan zich
met de stok verdedigen en leert zelfs om te ‘flitsen’, oftewel
razendsnel van de ene naar de andere plek bewegen.Het probleem
waar Melle en zijn kleine vriendjes mee geconfronteerd worden is dit
keer grootser en lijkt onoplosbaar. Toch gaan ze de uitdaging aan.
Maar of het gaat lukken om de Brutelaars die Gorgels in slaap brengen
te bestrijden?

Het vinden van een mooie serie zorgt ervoor dat je altijd weer verder
wil lezen.
Dit derde boek gaat verder waar het vorige deel gebleven was.
Gelukkig verteld Mus je in sneltreinvaart wat je allemaal gemist hebt,
om je geheugen op te frissen en ben je helemaal klaar om aan boord
van de Amorfe te gaan. 
Een geheimzinnig schip doemt op uit de mist en vaart recht op de
kade van Zeeburgerdam af. Het blijkt De Amorfe te zijn, een vaartuig
dat gemaakt is van glas. De koerser van het schip, Nero, vertelt dat hij
met zijn bemanning mee gaat doen aan het Tetra Toernooi, een
legendarisch evenement dat zich afspeelt op een drijvende stad
midden in de oceaan. Hij vraagt Mus en haar vrienden ook mee te
strijden. Maar Mus twijfelt. Meedoen aan het toernooi betekent dat je
je leven op het spel zet…

Of juist een boek dat leest als een game, waarin je niet alles hoeft te
lezen van voor naar achter, maar waar je samen raadsels oplost en
keuzes maakt en daarmee het verloop van het verhaal bepaalt.
Het is tijd voor je eerste missie, Schaduwkraai.
In dit boek ben jij de held. In een wereld vol fantasie kun je vechten
met trollen en praten met dwergen. Je lost raadsels op en
zoekt naar magische schatten en geheime deuren. Jij bepaalt welke
stappen je zet. Na elke alinea sta je voor een nieuwe keuze.
Stel: je komt een trol tegen. Wat doe je dan? Vecht je met de trol of
probeer je met haar te praten? De keuze is aan jou. Jijbepaalt het
verhaal.



Themahoek ICT & Computers
In onze klas hebben wij een themahoek. In deze hoek kun je dingen uit
elkaar halen. Zoals laptops, telefoons en zelfs een krultang. Wij hebben die
spullen zelf meegenomen van thuis.
 Met een schroevendraaier kun je de schroefjes eruit halen. Je moet een bril
opzetten en handschoenen aandoen, zodat je goed beschermd bent.
 Manuel heeft een toetsenbord van een laptop eraf gehaald, hij zag de
onderkant van het toetsenbord. Tobias heeft geprobeerd om chips uit een
plaat te halen. Teddy was nieuwsgierig naar chips en heeft geprobeerd om
die uit elkaar te halen.
Het is interessant en heel leuk om te ontdekken wat er in apparaten zit. Een
mooi voorproefje voor de Ontdekfabriek waar we op schoolreis naar toe
gaan.

Manuel, Teddy en Tobias v. G.

Van Sophie

GROEP 4A



De Ontdekfabriek 
Wij gingen op donderdag 9 februari naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.
Dit past bij ons thema ICT en computers. Het was daar erg leuk. Je leert er
veel van. Het is fijn om daar te zijn.  
Wij kwamen binnen. Het was al gelijk leuk en grappig. We gingen naar de
filmzaal en wij keken een film met een grappig begin. De film ging over een
meisje in Afrika die geen vrienden had.  
Toen kregen wij twee leuke opdrachten. We hebben een bakfiets gemaakt
en een toneelstukje gemaakt. Het toneelstukje werd gefilmd. Wij moesten
op een blok staan en acteren. Het was voor een greenscreen. Dan kwam er
een doek op je en dan zag je op het beeld dat je er niet meer was. Dat was
heel leuk om te doen en het was heel vet. 
We moesten ook een bakfiets maken maar dat was wel een beetje een
moeilijke opdracht. Het was super leuk. We moesten piepschuim door een
piepschuimsnijder halen. We moesten de bakfiets in verschillende vormen
maken. Die vormen werden samen de bakfiets. 
Het was een leuke ontdekking. Je kan er nog een keer naar toe komen. Het
is echt iets super leuks. Het is een aanrader om te gaan. 

Otis, Tobias v.G en Emilie 

Groetjes 4a 

GROEP 4A



In april zal de commissievergadering een besluit nemen over de twee
overgebleven opties. Zij zullen advies geven aan de raad, met welk van de
twee opties er verder wordt gegaan. Omdat we de groei tussentijds niet in het
gebouw op kunnen vangen is er bij de gemeente een aanvraag door ons
ingediend voor tijdelijke huisvesting.

REDACTIE NIEUWSBRIEF

(voor al uw tips/opmerkingen) 
nieuwsbrief@obsdekoningslinde.nl
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Freerun clinic bij Prins Hendrik
 

Wil jij deelnemen aan een super gave Freerun clinic en daarna ook nog gratis kijken naar een
echte turnwedstrijd? Schrijf je dan nu in! 

 
Prins Hendrik organiseert een toffe clinic waarbij je kennis kunt maken met de catjump, kong,

wall run of back flip.
Na afloop zorgen wij voor iets te drinken en wat lekkers. 

En als het je leuk lijkt, mag je daarna nog kijken naar een echte turnwedstrijd die in de zaal
ernaast plaatsvindt. 

 
Ouders kunnen niet aanwezig zijn bij de clinic. Zij kunnen eventueel plaatsnemen in de

kantine. 
Ouders en broertjes/zusjes mogen natuurlijk (na afloop) ook kijken naar de wedstrijd. Entree

bedraagt €5,- voor volwassenen en € 3,- voor kinderen (5 t/m 12 jaar).
 

De clinics vinden plaats op zaterdag 4 februari 2023 in de Martinihal (Martinilaan 8, te
Vught).

Je kan je inschrijven voor één van de twee tijden: 
-10.00-10.50 uur
-11.00-11.50 uur

Inschrijven doe je via Vught Beweegt!
 

 






