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Beste ouder/verzorger, 
 
Wist u dat school de Drie Linden, DAK 
Kinderopvang, peuterleerplek JongLeren en 
Voor Welzijn samen het Kind Centrum 
Lindenkwadrant vormen?  Wellicht heeft u de 
borden op de gevel gezien? 
 
We werken vanuit 4 organisaties intensief 
samen om voor uw kind(eren) de meest 
optimale begeleiding te bieden voor hun 
ontwikkeling.   
 
Voortaan gaan we u elk kwartaal op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. Hierbij 
ontvangt u de zomereditie. 
 
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over o.a.: 
> Geweldig toets resultaat groep 8 
> Het groene schoolplein - toegankelijkheid  in 
zomervakantie 
> Kast van Lotje 
> Vriendjesdag bij Jongleren 
> Even voorstellen: gezin Stins 
 
Veel leesplezier en een fijne zomervakantie! 
 
Hartelijke groet, 
 
Directie Kindcentrum 
Thea Bus, Anne Bloemaerts, Olwyn van 
Oeffelen en Sonnie Yildiz  
 
www.kindcentrumlindenkwadrant.nl  

                    Zomereditie 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Plantjesmarkt op het plein van Kind Centrum Lindenkwadrant (19 mei 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Wij handelen vanuit ons hart, samen kunnen we 
meer” 
 
Bovenstaande is de visie van ons Kind Centrum. 
Doet u met ons mee om voor ‘onze kinderen’ een 
veilige, liefdevolle en inspirerende leeromgeving te 
bieden? 
 
Geweldig toets resultaat van groep 8 
Goed nieuws! De leerlingen van groep 8 van 
basisschool De Drie Linden hebben vlak voor de 
meivakantie de IEP eindtoets gemaakt en de score 
van de eindtoets is binnen. Altijd een spannend 
moment voor de kinderen, de ouders en de school. 
 
We kunnen met trots zeggen dat alle kinderen naar 
verwachting, of zelfs boven verwachting hebben 
gescoord! En dat is heel knap in het bijzondere jaar 
waarin ze minder onderwijs op school hebben 
gekregen. 
 
De groep heeft een super mooi gemiddelde IEP 
score  van 80,7 behaald (landelijk gemiddelde: 79.7) 
Landelijk gezien hebben we een boven gemiddelde 
uitstroom voor havo/vwo en een boven gemiddelde 
uitstroom basis/kader. 
We zijn een school die alles haalt uit wat er in de 
kinderen zit! Zegt het voort! 
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Het groene schoolplein – toegankelijkheid in 
zomervakantie 
In de meivakantie is er een prachtig speelgebied 
gecreëerd voor de peuters en kleuters. Er is veel te 
ontdekken en de kinderen zijn heel blij met de 
nieuwe speelplaats. Wij ook! 
 
Enkele foto’s van de renovatie van de peuter- en 
kleuterspeelplaats. 

 
 
 
 
In de zomervakantie wordt een start gemaakt met 
de verbouwing van het grote schoolplein. Het gaat 
een stuk groener worden! De verwachting is dat dit 
de gehele zomervakantie in beslag zal nemen. 
Hierdoor zal de BSO minder toegankelijk zijn voor 
het halen en brengen. Met de BSO kinderen kunnen 
we tijdens de renovatiewerkzaamheden 
hoogstwaarschijnlijk niet spelen op het grote 
schoolplein. Als alternatief hebben we de peuter- 
en kleuterspeelplaats om te spelen en natuurlijk 
zullen we ook uitjes maken. 
 
 
Kast van Lotje 
 

Stichting Lotje biedt 
incidentele hulp, klein of 
groot, die echt verschil 
kan maken voor het kind. 
Deze bijdrage kan 
financieel zijn of, 
afhankelijk van de 
situatie, in de vorm van 
hulpgoederen zoals 
kleding, schoenen of wat 
op dat moment echt 
nodig is. Zonder dat je het 
ziet of weet, is leed vaak 

dichterbij dan je denkt.  
Stichting Lotje wil kinderen in schrijnende situaties 
helpen en opvrolijken. Daarvoor staat ze in contact 
met professionals, zoals gezinscoaches/  
jeugdwerkers, die dagelijks met gezinnen werken.  
 
Sinds juni jl. staat er een ‘Kast van Lotje’ in het 
wijkcentrum meteen bij de ingang. Met hierin 

goede tweedehands kleding, boeken en speelgoed.  
 
Indien je iemand bent of kent die graag gebruik wil 
maken van de ’Kast van Lotje’, dan kun je dit 
melden bij Ubeeth Sorgucu (beheerder) via het 
nummer 06-81 68 87 59.   
 
Meer informatie: 
https://www.stichtinglotje.nl/de-kast-van-lotje/  
 
 

Vriendjesdag bij Jong 
Leren 
Kinderen van 2-3 jaar 
die op de 
peuterleerplek zitten 
kunnen hun vriendje/ 
vriendinnetje 
meenemen om een 
keer mee te spelen. 
 
Aanmeldflyers kunt u 
ophalen bij 
peuterleerplek de 
Kleine Linde. 
 

 
BSO vakantieprogramma en brengtijd 
Deze zomervakantie staat het thema ‘De Wereld’ 
centraal bij de buitenschoolse opvang.  
Elke week organiseren we activiteiten rondom een 
bepaald land. Turkije, Brazilië, Spanje, Mexico, 
Egypte en Japan zullen de revue passeren. 
Daarnaast haken we op dinsdag 3 augustus aan bij 
een sportdag die gezamenlijk georganiseerd wordt 
voor diverse Bso locaties. 
 
De brengtijd in de vakanties is uiterlijk 09.30 uur. 
Dan starten we gezamenlijk de dag met fruit eten 
en soms gaan we al vroeg op pad met de kinderen 
of komt er een workshopgever. 
Mocht het voorkomen dat je kind iets later komt, 
bel ons dan even.  
 
Even voorstellen: Familie Stins 
“Wij zijn Bram (42, functioneel beheerder bij een 
hogeschool) en Marije (40, management assistent 
bij een asset manager) en we wonen met onze 
dochters Emma (bijna 6) en Sophia (4) op de 
Valkenboskade.  

Toen wij op zoek gingen naar opvang voor Emma 
hebben we een aantal kinderopvanglocaties in de 
buurt bekeken en er uiteindelijk twee bezocht. De 
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eerste was het niet voor ons, de tweede wel. De 
fijne sfeer en de betrokkenheid van de leidsters bij 
de kinderen waren voor ons de reden om Emma in 
te schrijven bij Laura Dak aan de 2e Braamstraat. 
Eerst twee dagen in de week en toen Sophia ook 
naar de kinderopvang ging, samen drie dagen in de 
week. 

 

Wij brachten de kinderen meestal tussen kwart 
over acht en half negen naar de opvang waarvan de 
ingang op het schoolplein van De Drie Linden zit. Op 
dat tijdstip speelden er leerlingen op het plein en 
gingen zij met de eerste bel naar binnen. Die 
momenten gaven een goed beeld van de sfeer op 
school en de manier waarop leraren en leerlingen 
met elkaar omgingen. Dat beeld, het feit dat de 
school een afspiegeling van de wijk is en de manier 
waarop de school hun plannen voor de toekomst 
beschreven maakt dat wij gekozen hebben voor De 
Drie Linden. Een bijkomend voordeel is de BSO die 
verzorgd wordt door Laura Dak op de dezelfde 
locatie als de kinderopvang. De overgang van 
opvang naar school en BSO is daardoor minder 
groot voor de kinderen omdat ze het lokaal en de 
pedagogisch medewerkers al kennen en dus na 
school in een vertrouwde omgeving komen. 

Emma gaat inmiddels al twee jaar met veel plezier 
naar school en de BSO en Sophia heeft eind mei de 
overstap gemaakt van de opvang naar de 
basisschool en de BSO. Ook zij heeft het erg naar 
haar zin.  

Het contact tussen school en de ouders is goed. Ook 
in de rare periode van de eerste lockdown, waarin 
iedereen zijn weg nog moest vinden. De sfeer op 
school is goed en Emma en Sophia komen blij thuis.  
 
Voor ons allemaal redenen om De Drie Linden en 
Laura Dak aan te bevelen bij andere ouders uit de 
buurt.” 
 
Vragen en ideeën 
Input van ouders/ verzorgers welkom! Heb je 
vragen of inspirerende ideeën voor het Kind 
centrum? Of een leuke bijdrage  voor in de 
nieuwsbrief of op de website van het Kind 
Centrum? Stuur een mail naar Sumaya Femke via 
szwart@dakkindercentra.nl 
 
Agenda 
* Zaterdag 11 september: Cultuurspektakel op 
Weigeliaplein. Voor Jong en Oud een feest met 
allerlei activiteiten op het gebied van muziek, dans, 
eten, verhalen uit verschillende culturen. Een 
samenwerking van wijkcentrum Jasmijn en het Kind 
centrum. 
 
* Zaterdag 18 september : Pleinfeest. Een 
feestelijke opening van het nieuwe groene 
schoolplein met allerlei leuke activiteiten. Een 
samenwerking van Wijkvereniging Jasmijn en het 
Kind centrum. Van 11.00-15.00 uur. 
 
* Herfsteditie nieuwsbrief ouders/verzorgers: 
Deadline inleveren kopij: uiterlijk maandag 4 
oktober 2021 
 
* Diverse Zomeractiviteiten op verschillende 
locaties, georganiseerd door Voor Welzijn.  
Van waterspelen, de Sport en Spelbus, eetbare 
plantenspeurtocht tot Glow Golf, quiz, film en 
schepvissen. 
 
Zie voor meer informatie over al deze activiteiten: 
 
www.kindcentrumlindenkwadrant.nl 
 
 
 
 


