
 

 

Lindetakje 

 Agenda 

10 februari 2022 

 Verjaardagen 
       Februari 
Aletta Kraaijinga     12 
Heidi Piersma     16 
Siska Greving     16 
Wendy van der Waard    18 

Lindeblad 

Week 7   

Ma 14 • Sectieweek 14 t/m 18 feb. 

• 16.00 - 22.00 Ouderspreekmoment online 

Di 15 • Dodgeball toernooi klas 1 

• 14.30 - 16.45 rondleidingen groep 8 

Wo 16 • Klas 2 voorstelling ‘De vuilnismannen’ 

• 16.00 - 22.00 Ouderspreekmoment online 
Do 17 • 14.30 - 16.45 rondleidingen groep 8 

Vr  18 • Studiedag, leerlingen lesvrij 

Week 8   

Voorjaarsvakantie t/m 27 feb. 

De vrijdag voor de voorjaarsvakantie zijn de leerlingen vrij en is er een studiedag voor het OP. Met de wijze waarop 
we de studiedag invullen, proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de situatie waarin we ons nu bevin-
den. Dat betekent dat de studiedag voor wie dat wil online is. Daarnaast kiezen we voor een wat beknopter pro-
gramma dan gepland.  

Na een plenaire inleiding gaan de vakgroepen met elkaar aan het werk. Begin volgende week informeren we jullie 
over de onderwerpen die aan de orde komen. Dit zal voor een groot deel een vervolg zijn op de Linde Update van 
dinsdag 1 februari. Voor de collega’s die nog niet gereageerd hebben op de oproep in het Lindeblad om te reageren 
op de Linde Update staat de lindepeiling nog open.  

Globaal programma studiedag 
09.00uur Plenaire inleiding op de studiedag (online) 
09.30uur Aan het werk in de vakgroepen.  
  Als vakgroep kun je op school verzamelen, maar een online overleg is ook een optie. 
12.30 uur Plenaire terugkoppeling vanuit de vakgroepen 
13.00 uur Eind studiedag 

Op woensdag 2 en donderdag 3 maart a.s. staan er twee projectdagen Burgerschap 
gepland voor alle leerlingen van klas 1 en 2. De lessen van deze klassen komen op 
beide dagen te vervallen. De mensen van Cross your Borders helpen ons bij de     
invulling van het project.  

Volgende week ontvangen de mentoren en docenten van de onderbouw meer nieuws 
over de invulling van het project. Voor vragen kun je bij een van ons terecht.  

Ben Oostmeijer, Rowan ter Burg en Remco Drenth 

 Studiedag vrijdag 18 februari 

 Projectdagen burgerschap 

 Voorstelling Beats! 

Op 16 februari is de voorstelling Beats! van de Vuilnismannen voor alle tweede 
klassen in de Rank. Docenten die zijn ingezet voor de begeleiding, hebben een 
mail met meer informatie gekregen. Ben je niet ingedeeld maar wil je wel kijken? 
Dan ben je natuurlijk van harte welkom! 
 

 
 
 
 
 

 

Hiske Tijseling 

Voorstelling 1 2e en 3e uur 2TA - 2TB - 2HD - 2AA 

Voorstelling 2 4e en 5e uur 2BA - 2BB - 2KA - 2TA - 2HA 

Voorstelling 3 6e en 7e uur 2KB - 2HB -2HC - 2AB 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cOER1A-LB0OzeaHXyRgswJZfhprCvEhIp_CxdanasMhUOVo1MDNDU0hJSzFFTjBGNTFXWEVQOU1FTC4u
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 Schoolfotograaf 

In november zijn de schoolfoto’s uitgedeeld. Nu blijken er leerlingen te zijn die nog geen fotosetje hebben ontvan-
gen. Een vriendelijk verzoek om even te kijken of je nog fotosetjes in je postvakje, bureaulade of tas hebt liggen. 
 
Zwaan Klaster 

 

 Podium Avond 

Vorige week was de allereerste Podium Avond en het was een groot succes; De livestream is al meer dan 1100x 
bekeken! De leerlingen van de modeshow namen ons in hun prachtige zelfgemaakte kleding mee in een reis door 
de tijd. De leerlingen van muziek konden niet genoeg krijgen van het toffe sfeertje van de studio en de leden van 
het schoolorkest konden eindelijk weer eens hun harmonieuze tonen laten horen aan het (online) publiek! Dit alles 
werd aan elkaar gepraat door 3 enthousiaste presentatrices Evelyn, Errin en Marit en een groot deel van de avond 
werd gefilmd door onze nieuwe crew van Licht en Geluid Sybren, Guus en Pijke. Wat hebben we een hoop talent 
en creativiteit in school! De aftermovie is vanaf vandaag te bekijken via https://youtu.be/28kWuScnYXk! 

 
Dit smaakt naar meer en daarom kijken we nu al uit naar de volgende Podium Avond! Wil je meedenken over de 
musical van 2021/2022? Kom dan 29 maart om 16.00 uur met ons meedenken in lokaal 421. De link van afgelopen 
donderdag is trouwens nog steeds te bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=HPBqquGjCiU, maar zal bin-
nenkort verdwijnen. Alle collega's die verder nog hebben geholpen: bedankt! 

 
Creatieve groet, 
 
Heleen Brand, Britte Broekhuizen, Matthew 
Hunt, Veronique van der Kooij, Jan Reg-
top, Marijke Slotemaker, Hiske Tijseling,    
Marieke Tuinstra, René Venema, Wendy van 
der Waard en Karen Wisselaar 

https://youtu.be/28kWuScnYXk
https://www.youtube.com/watch?v=HPBqquGjCiU

