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AGENDA 

 
Maandag 5 september     Koffieochtend met de schoolleiding 8.30-9.30 

Dinsdag 6 september     Circusdag met Circus Kristal 

Donderdag 29 september    Michaelsfeest, gewone schooltijden 

Vrijdag 30 september     Studiedag Ithaka, lesvrij 

Vrijdag 7 oktober     Studiedag, lesvrij 

Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober  Herfstvakantie 

Zaterdag 5 november     Herfstmarkt op de Lindeboom 

 
Beste ouders, 
  
Het schooljaar is weer begonnen! Afgelopen maandag was in 

meerdere opzichten een bijzonder moment. Voor het eerst als 

volwaardige Vrije School met drie kleuterklassen en klas 1 t/m 6 in 

de hal bijeen. Dan de magie van het welkom voor de nieuwe eerste 

klas, waarbij we voor het eerst sinds jaren ook de ouders van de 

eerste klas konden uitnodigen. Vorige week hebben we hard 

gewerkt om de klassen weer gezellig te maken en de lesweek voor 

te bereiden. Ook hadden we een inspirerende studiedag onder 

leiding van Lisette Stoop over positieve gewoontevorming in de klas. 

Heerlijk hoe het bruist in de school nu de kinderen er weer zijn. We 

verheugen ons op een mooi schooljaar, te beginnen met een heuse 

circusdag op school met Circus Kristal volgende week! 

 

Vergeet vooral niet even langs te komen op de koffie-ochtend met 

de schoolleiding aanstaande maandag. Hier vertellen we onze plannen voor het komende jaar, en 

kunnen ouders in gesprek gaan en vragen stellen. Allen welkom! 

 

Oproep hulpouders voor de circusdag dinsdag 6 september 

 

Om deze dag tot een succes te maken voor iedereen zijn we op zoek naar 10 a 15 hulpouders, liefst 

gelijk verdeeld over de klassen. Wil je graag aanwezig zijn en helpen waar nodig, meld je dan via de mail 

bij Maaike, info@vsdelindeboom.nl We hanteren die dag normale schooltijden. 
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Ziekmelden 

 

Omdat de implementatie van het nieuwe oudercommunicatiesysteem via Parro nog even op zich laat 

wachten verzoeken we jullie om ziekmeldingen voorlopig (in ieder geval volgende week nog) door te 

geven via een SMS naar de schoolmobiel. Dit is voor ons een snelle manier om afwezige kinderen te 

controleren en door te geven aan de leerkracht. Graag uw sms met naam kind en reden van afwezigheid 

naar 06.51401826. 

 

Oproep klaar-overs 

 
Afgelopen jaren heeft basisschool Ter Cleeff veel ouders ingezet om het oversteken van de Korte 
Verspronckweg veilig te maken. Wij hebben hier als groeiende school dagelijks met veel kinderen en 
ouders gebruik van gemaakt. Het moment is nu echter aangebroken dat de Ter Cleeff school nog maar 
met drie groepen 8 aanwezig zijn op het terrein aan de Korte Verspronckweg.  
 
Aangezien we nu een volgroeide school zijn geworden komt ook het verzoek om met de ouders van de 
Lindeboom een bijdrage te leveren aan de veilige oversteeksituatie. Dat betekent dat we ouders willen 
oproepen om zich aan te melden om verkeersouder te worden.  
We zoeken ouders die van 8.10 tot 8.30 uur beschikbaar zijn, je kunt je voorkeur opgeven voor 1 dag in 
de week zodat we samen met de Ter Cleeff een rooster kunnen maken. Hoe meer ouders zich 
aanmelden, hoe minder vaak je hoeft te 'klaar-overen'. Je kunt ook met andere ouders afspreken een 
combinatie te maken om elkaars kinderen op te vangen. Kinderen van ouders die ‘klaar-overen’ kunnen 
al op het schoolplein spelen. Leerkrachten zijn in school in geval van nood. 
 Er zijn hesjes en borden beschikbaar, en je krijgt een korte cursus (2 uur) van de politie.  
  
Als er zich onvoldoende ouders melden, zal dat in de praktijk betekenen dat er niet iedere dag een klaar 
over aanwezig is. Zeker voor de oudere kinderen die zelfstandig naar school komen is dit een belangrijk 
gegeven. 
  
We hopen dat jullie gehoor geven aan deze oproep om zo de weg naar school veilig te houden. 
Voor meer informatie en aanmelden; mail mij op info@vsdelindeboom.nl 
  
 
Over het bruggetje... 
 

Nog één keertje met de kleuterjuf mee naar je oude 
kleuterklas. Daar wachten we in de kring, we kletsen wat en 
zien dat er haast bij ieder kind wel een tand uit is! Dan 
klinken de klanken van een lied door de gang en gaan we in 
een lange rij naar de grote hal. De hele school zingt ons toe, 
dit jaar voor het eerst tot en met de 6e klas! 
 

‘Wees welkom in ons midden, wees welkom eerste klas’ 
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Met de kleuterleerkracht lopen we de grote hal in, daar staat een bruggetje. Een smalle plank, met een 
blauwe lap eronder versiert vol schelpen, daar moeten we overheen. De vertrouwde kleuterjuf staat aan 
de ene kant. Sommige kinderen willen wel een handje, anderen lopen er zo overheen. Voorzichtige 
passen, vastberaden stappen. En aan de andere kant van de brug staat de juf van de eerste klas: zij 
wacht je op. Reikt je een hand, mocht je dat wensen. Zo gaan alle eersteklassers over de brug heen 
terwijl de school hen toezingt en kiezen een plekje op het kleed. Nu zit je echt in de eerste klas. Wees 
welkom eerste klas! 
 
Door juf Quirine, kleuterleerkacht 
 
 
Even voorstellen...nieuw in ons team! 
 

Juf Daphne 

 

Hallo! Ik ben Daphne. Ik ben een nieuwe invalleerkracht en 

onderwijsassistent op de Lindeboom. Ik ga de kinderen en leraren 

helpen als dat nodig is en ook voor de klas staan. Ik hoop dat ik een 

fijne sfeer kan creëren waardoor ze fijn kunnen leren en we het 

gezellig kunnen hebben in de klas. 

Ik doe veel met theater, maar houd ook van bergbeklimmen, fietsen 

en vooral van mensen. Ik ben in Amsterdam opgegroeid en heb er 

altijd gewoond. Hoewel ik ook een jaar in Engeland heb gezeten. Nu 

woon ik  in een knusse studio bij het Haarlemmerplein. Ik volg de 

Vrijeschool pabo in deeltijd en hoop dit jaar mijn diploma te hebben. 

 

 

Juf Annabel – klas 4 

 

Ik zal mezelf even voorstellen. Wat super leuk dat ik di schooljaar bij jullie op 

school kom werken. Mijn naam is Annabel Somers en ik ben 29 jaar oud. 

Afgelopen jaar ben ik moeder geworden van mijn lieve dochter Ella. Ik ben een 

echte Haarlemmer en woon hier praktisch al mijn hele leven. Mijn vriend en ik 

hebben een leuk, klein huisje gekocht in de binnenstad van Haarlem. Nadat ik 

de Pabo heb afgerond, ben ik vrijwel direct in het onderwijs gestart. Ik heb 

met veel plezier een aantal jaar een eigen klas gedraaid. Ik kijk er erg naar uit 

om na de vakantie te starten op de Lindeboom in de vierde klas. Ik ben 

benieuwd naar alle kinderen en ouders. Ik hoop jullie gauw te mogen 

ontmoeten in het nieuwe schooljaar. Daarnaast wens ik jullie allemaal een 

hele fijne start van het schooljaar en tot snel! 
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 Juf Nicole - klas 3 

 

Hierbij wil ik mij graag even voorstellen . Mijn naam is Nicole samen met mijn 

man heb ik zonen. Ik ben in Nederland geboren en opgegroeid in Curacao. Na 

zo’n 20 jaar lesgeven in op Nederlandse en Internationale scholen in regulier 

en speciale onderwijs van basis tot examenklassen , was ik op zoek naar een 

combinatie waar ik met mijn kunstacademie kwaliteiten en ervaringen kon 

combineren . Een school waar ik met handen , hoofd en hart kan lesgeven. Vol 

passie ben ik daarom nu in het laatste jaar van de zijinstroom pabo te Leiden 

aan het studeren en kom ik graag naast Evelien in klas 3 lesgeven. 

Bij deze alvast een zonnige vakantiegroeten ,ik zie jullie graag in het nieuwe schooljaar. 

 

 

Huursysteem euritmieschoenen 

 

Ook dit schooljaar verzorgt juf Katinka bij ons de euritmielessen voor alle klassen op de dinsdag. 

In de euritmieles wordt gedanst, gesprongen en gehuppeld.  Om dit veilig te kunnen doen, dragen de 
kinderen van klas 1-6 euritmieschoenen met een stroeve zool.    
Op onze school maken wij gebruik van een huursysteem. Voor 7,50 euro per jaar is uw kind het gehele 
jaar door voorzien van euritmieschoenen in een stoffen tasje. Als de schoenen niet meer passen, gaan 
ze in de wasmachine en komen schoon weer op de plank te liggen.    
Een duurzaam systeem, de schoenen gaan immers meerdere kinderen mee. Het geld wordt gebruikt om 
versleten schoenen te vervangen en om de wasmachine en droger te laten draaien.    
Wilt u het bedrag overmaken op:    
IBAN: NL33INGB0001370327 t.n.v. Vrijeschool Kleverpark  
Bij de betaling graag vermelden: Naam kind, klas, locatie Lindeboom en de gewenste maat! 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

 
Opvang   
  
De verschillende opvangorganisaties zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over onze studie(mid)-dagen en 
andere uitzonderingen voor komend jaar. Voor de vakantie kreeg u deze in het overzicht belangrijke 
data al toegestuurd. Zij kunnen echter niet alles opvangen. Overlegt u tijdig met uw opvang-organisatie 
over het ophalen c.q. opvangen van uw kind(eren)?  
Wilt u zo vriendelijk zijn om ons een overzicht te sturen van de dagen welke uw kind naar de opvang 
gaat, en welke? 
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INGEZONDEN BERICHTEN 
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