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Van de schoolleiding
Tseard Fabriek

In deze donkere dagen van
december is het weer een
komen en gaan van activiteiten. We maken er met elkaar echt een feestmaand
van. De school is weer
schitterend versierd. De
leerlingen en het personeel zijn druk in de weer
om van de kerstmarkt
een groot succes te maken. Dit alles voor ‘Het
vergeten kind’. Wij die kunnen delen met anderen zullen dat ook zeker doen. Maar eerst een
kleine terugblik.
Op vrijdag 11 december gingen de leerlingen van
LG 3 en LG-MG 3 in optocht naar Huys ter Swaach
waar onze buren op leeftijd van hun oude dag genieten. Vol overgave werden Sint Maartenliedjes
gezongen, en schoven de leerlingen aan bij de
koffietafel. Een feest voor jong en oud!
Op vrijdag 2 december mochten we Sint en zijn
Pieten ontvangen op school. De Pieten maakten
er een smeerboel van, ze hadden de pepernoten
vergeten en wilden aan het bakken in de gymzaal.
Overal bloem en deeg, wat een knoeiers! Gelukkig had de sintcommissie voor strooigoed gezorgd. Na de ontvangst op school, togen Sint en
zijn Pieten naar de huiskamer van de Ronald
McDonald Hoeve, waar alle klassen werden ontvangen bij het haardvuur. We willen onze buren
bij dezen nog bedanken voor hun gastvrijheid. In
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dit nummer kunt u overigens meer lezen wat de
Hoeve u allemaal te bieden heeft.
Zo zijn er in deze adventsweken allerlei activiteiten. Ook is er het moment om afscheid te nemen
van enkele collega’s. Aant Hofstra neemt afscheid
na verschillende jaren ondersteuning te hebben
geboden op verschillende gebieden. Ook Jikke
van Aken gaat ons na een dienstverband van
maar liefst 40 jaar verlaten. Tot slot gaan we zoals eerder gemeld ook afscheid nemen van Minze
Havinga, onze teamleider SO. Djoke Mulder gaat
hem opvolgen, zij stelt zich in dit nummer aan u
voor. Graag wil ik bij dezen Zowel Aant, Jikke als
Minze heel erg bedanken voor wat ze hebben betekend voor onze school, en dat is niet gering!
Continue zijn we bezig de school up-to-date te
houden. Zo wordt het technieklokaal uitgebreid
met een hoek voor de fietstechniek en worden de
kozijnen aan de voorzijde geschilderd in een
frisse witte tint. Dit zorgt voor een heel andere
aanblik. Naast de nieuwe uitrit zijn schitterende
borders aangelegd. Hiernaast zijn er plannen om
de entree van de school aan te pakken. Al met al
een school in beweging! Langs deze weg wil ik
een ieder bedanken voor hun inzet dit afgelopen
jaar en gaan we vol goede moed en goede voornemens 2017 tegemoet.

Leerlingen
Nieuwe leerlingen
Pieter Jan Luimstra
Kate van Mourik
Giondro Stilma
Thijs Bankert
Rembrandt de Graaff
Kelvin Olszewska
Dylan Hendriks
Rianne Cuiper
Nimue Slot

Vertrokken leerlingen
Pieter Romkes
Klaas Willem v.d. Wal
Ruth Sebastian
Niels de Groot
Winston Huizinga
Jelmer Haarsma
Emma Dijkman
Eline Apperloo
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Personeel
Jubilea
Anneke Nicolai
Zij was op 15 november 40 jaar werkzaam in het
onderwijs en op School Lyndensteyn.
Thea Wouda
Zij was 21 november 25 jaar werkzaam op School
Lyndensteyn.
Anneke en Thea beide van harte gefeliciteerd
met dit jubileum!

Even voorstellen: Djoke Mulder
Djoke Mulder

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam
is Djoke Mulder, ik word in het nieuwe jaar de
nieuwe SO teamleider.
Ik ben 48 jaar, getrouwd met Klaas Jan en we
hebben 3 jongens. Mathijs (20), studerende in
Deventer, Kenrick (17), studerende in Velp en
Luuk (13), 2e klas middelbare school.
Ik woon in de Trisken in Drachten, dus ik kan op
de fiets naar school.
Op dit moment ben ik nog directeur van de basisschool CBS de Grûnslach in Wjelsryp. Ik heb er
met veel plezier gewerkt, maar na 5 en een half
jaar, begon het weer te kriebelen en heb ik de advertenties in de gaten gehouden. Toen ik de advertentie van teamleider zag op School Lyndensteyn zag wist ik dat zoiets zou kunnen passen.
Na de middelbare school heb ik de HBO-J (jeugdwelzijnswerk) gedaan, ik koos voor het bijzondere
kind. Daarna heb ik nog de PABO en twee managementopleidingen gedaan. In deze functie van
teamleider kwam dit allemaal samen, ik zou weer
mogen werken voor en met mijn ‘oude’ liefde:
het bijzondere kind. Verder heeft onderwijs mijn
passie en ik hou van organiseren en werken in
een team.
Mijn hobby’s zijn lezen, muziek maken: klarinet
bij harmonieorkest Crescendo en (af en toe) sporten (hardlopen).
Skoalle en Thús

Ik zie er naar uit om te beginnen op School Lyndensteyn. Ik heb al mogen kennismaken met een
aantal leerlingen en leerkrachten.

moeten reizen. Eigenlijk de omgekeerde wereld
dus. Zo leren zij het dagelijks leven van hun broer
of zus met beperking nog beter kennen.

Hieronder een foto van ons gezin.

Ouders kunnen zelf hun kind naar school brengen
en indien gewenst kan er in overleg eens meegekeken worden bij de therapie. Daarnaast is er
volop gelegenheid om andere ouders wat beter
te leren kennen. Tenslotte wordt er op een van
de middagen een leuke activiteit georganiseerd
en wordt er in ieder geval één avond gezellig met
elkaar gegeten.

Ronald McDonald Hoeve
Logeren dichtbij school? Het kan!

Marc Stallinga

Ut fan (t)hús wordt aangeboden voor € 15,00 per
nacht per gezin. Een verblijf duurt van maandag
tot woensdag, woensdag tot vrijdag of maandag
tot vrijdag. Het is mogelijk om het weekend voorafgaand aan of aansluitend op deze week bij te
boeken tegen hetzelfde, aangepaste, tarief per
nacht (niet van toepassing tijdens de schoolvakanties). Gedurende het verblijf mag er gebruik
worden gemaakt van alle faciliteiten en ook beden badlinnen zijn inbegrepen. Alleen de eindschoonmaak van het appartement (€ 37,00)
wordt nog extra in rekening gebracht.
De Hoeve is ook zeer geschikt is voor kinderfeestjes op een woensdagmiddag. Ouders hebben dan
de huiskamer/keuken tot hun beschikking. Kosten voor een dagdeel € 55,00.

Met ingang van 2015 lanceert de Ronald McDonald Hoeve in samenwerking met School Lyndensteyn het project ‘Ut fan (t)hús’. Tijdens
schooldagen worden gezinnen per groep of klas
uitgenodigd om een aantal dagen in de Ronald
McDonald Hoeve (gelegen naast School Lyndensteyn) te logeren. Ieder gezin krijgt een eigen
appartement en/of gastenkamer. Waarom dit
project?
Ut fan (t)hús is bestemd voor een brede doelgroep. Leerlingen van School Lyndensteyn kunnen zélf naar school lopen of rollen. Voor en na
schooltijd kun je samen spelen, want iedereen logeert in de Hoeve. En tussen de middag kun je gewoon ‘thuis’ eten. Broers en zussen moeten nu
eens naar school gebracht worden, zodat zij kunnen ervaren hoe het is om elke dag naar school te
Skoalle en thús / Thuis en school

Hebt u interesse om met een aantal gezinnen uit
de klas van uw kind Ut fan (t)hús te zijn in de Ronald McDonald Hoeve? Informeer dan naar de
mogelijkheden, dit kan telefonisch op 0512 –
380555 of per mail op
info@ronaldmcdonaldhoeve.nl. In overleg met
School Lyndensteyn zijn de maanden maart tot
en met juni, november en december als meest
geschikt aangemerkt. Mocht uw voorkeur naar
een andere periode uitgaan dan kan hier wellicht
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van afgeweken worden. Ook hierin proberen wij
in kansen en mogelijkheden te denken. Wij verwelkom u graag dus wat ons betreft tot snel!

Huys ter Swaach
Kirsten Schouwstra

Op vrijdagochtend 11 november waren de kinderen van LG 3 en LG-MG 3 uitgenodigd bij Huys
ter Swaach te Beetsterzwaag. Huys ter Swaach is
een plek waar ouderen verzorgd en begeleid kunnen wonen. Met onze prachtige lampionnen en
juf Florien op gitaar zijn we naar Huys ter Swaach
gewandeld.
We werden warm welkom geheten. In de koffiekamer hebben we verschillende liedjes gezongen.
Sommige bewoners zongen zelfs mee, het was
prachtig! Daarna was er voor iedereen wat drinken en lekkers. Ondertussen konden we met elkaar praten en de lampion goed bekijken.
Het was een mooie ochtend voor zowel de kinderen als de bewoners! Huys ter Swaach, bedankt voor jullie gastvrijheid en goede zorgen.

Sinterklaas 2016
Wopke Brander

Dit jaar was Sinterklaas iets eerder dan gebruikelijk, hij bezocht ons al op 2 december. Alle kinderen zaten klaar in de gymzaal om hem te ontvangen. Dat deze dag wel erg vroeg was bleek
wel uit het feit dat de Pieten waren vergeten de
pepernoten te bakken. Ze zaten enorm met
bloem en deeg te knoeien om dit op te lossen,
het werd een enorme bende. Gelukkig had de
school zelf ook een voorraad strooigoed ingekocht zodat de leerlingen niet teleurgesteld hoefden te worden. Na de feestelijke ontvangst in de
gymzaal vertrok de Sint met zijn Pieten naar de
Ronald McDonald Hoeve waar de huiskamer
schitterend was ingericht en hij alle groepen kon
ontvangen.
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De Soundbeam 5

Kerstmarkt
Hanneke Bosma

De kerstmarkt en het goede doel
Dit jaar hopen we tijdens de kerstmarkt van 22
december een smak geld bijeen te brengen t.b.v.
Het Vergeten Kind. Het Vergeten Kind wil zichzelf
het liefst zo snel mogelijk overbodig maken. Dit is
alleen mogelijk als ieder kind in Nederland daadwerkelijk écht kind kan zijn.

Marijke Groothuis, MMTh

De Soundbeam 5
Een aanwinst voor muziekles en muziektherapie!

Kwetsbare kinderen in de opvang
Ons doel komt pas in zicht als alle kinderen in de
opvang een zo normaal mogelijk leven kunnen
leiden in een veilige en fijne leefomgeving, met
de juiste (specialistische) begeleiding en met de
activiteiten en ontwikkelingsmogelijkheden die
passen bij hun leeftijd.
Kwetsbare kinderen nog onopgemerkt thuis
Ons doel is pas bereikt als ook alle de kinderen in
Nederland die dagelijks nog moeten verblijven in
een onveilige en/of instabiele thuissituatie gezien
worden en de juiste zorg, behandeling en toekomstperspectieven krijgen.
Het huidige klimaat in Nederland laat echter zien
dat meer kinderen ‘vergeten’ worden. Daarom
wil Het Vergeten Kind zich blijven ontwikkelen en
groeien om de vergeten kinderen zichtbaar te
maken en hun welzijn te verbeteren. We willen
eraan bijdragen dat alle vergeten kinderen in ons
land een échte kans krijgen op een eerlijke start
van een waardevol leven in onze maatschappij.
In het volgende nummer van Skoalle en Thús maken we de opbrengst de kerstmarkt bekend.
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Dankzij de gulle sponsoring van de Vrienden Van
School Lyndensteyn is een grote wens bij de muziekdocenten/muziektherapeut in vervulling gegaan. We hebben de nieuwste Soundbeam!
Waarom wij dit instrument zo graag voor onze
leerlingen willen?
De Soundbeam is een instrument dat ontstaan is
vanuit de gedachte om dansbewegingen om te
zetten in muziek. In Bristol (Engeland) is dit idee
uitgewerkt en zo’n 28 jaar geleden is de eerste
Soundbeam geboren. Wat is er nu zo speciaal aan
de Soundbeam? De Soundbeam kan bewegingen
omzetten in geluid. Voor onze leerlingen is het
niet altijd mogelijk om een traditioneel instrument te bespelen doordat er bijvoorbeeld te weinig spierkracht is, te weinig armbeweging mogelijk is of doordat een deel van het lichaam niet
goed meewerkt. Doordat de Soundbeam beweging om kan zetten in muziek kan ieder kind muziek maken! Wanneer we binnen muziekles de
bewegingsexpressie willen vergroten kan dit met
de Soundbeam zo ingesteld worden dat grote bewegingen ook meer klanken mogelijk maken.
Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om te ontdekken hoe groot de bewegingen kunnen worden, maar ook hoe je een klank stilzet door bijv.
een ‘freez’ (als een standbeeld stilstaan). Doordat
er 2 beams zijn kan er aan sociale vaardigheden
gewerkt worden, zoals het luisteren naar elkaar,
reageren op elkaar en beurtgedrag.

Skoalle en Thús

In samenwerking met de afdeling multimedia van
het ArtEZ Conservatorium Enschede worden
soundscapes gecomponeerd in allerlei muziekstijlen en muziekculturen welke vervolgens als begeleiding ingezet kunnen worden bij het improviseren met de soundbeam. Zo kan ook goed aangesloten worden bij het uiten van emoties door de
keuze in muziekstijl, maar ook het gebruik van
niet-westerse klanken worden mogelijk gemaakt.
Al met al zijn wij ontzettend blij met de sponsoring van de Vrienden Van School Lyndensteyn en
hopen wij dat vele mensen de VVSL willen sponsoren zodat dit soort instrumenten aangeschaft
kunnen worden voor onze leerlingen met als uitgangspunt: ‘het zo optimaal mogelijk ontwikkelen
van de eigen identiteit en eigen mogelijkheden
en grenzen ontdekken!’

Zingen voor pakes en beppes
Kirsten Schouwstra

16 december zijn de kinderen van LG 3 en LG-MG
3 weer op visite geweest bij de pakes en beppes
in Huys ter Swaach. Met elkaar hebben we het
kerstfeest gevierd! Alle kinderen waren verkleed
als herder, schaapje, engel, Jozef of Maria. Zelfs
het kindje Jezus was mee. We hebben geluisterd
naar het kerstverhaal. Tijdens het verhaal hebben
we liedjes gezongen. Van het ezeltje, koetjes in
de stal, er is een kindeke en van de mooie ster. En
de klassiekers kling klokje klingelingeling, oh denneboom en jingle bells. De pakes en beppes zongen ook met ons mee. Na ons optreden hebben
we met elkaar koffie en fris gedronken én een
kerstkransje gegeten. Het was weer een geslaagde ochtend. Huys ter Swaach, bedankt voor
jullie gastvrijheid.
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Fondsen
Yfke Ottema

Voor het organiseren van onze schoolreizen en
schoolkampen zijn wij als School Lyndensteyn
naast de ouderbijdrage, ook afhankelijk van de financiële bijdrage van de diverse organisaties en
fondsen. Afgelopen jaren maar ook voor dit jaar
wordt er bij de diverse fondsen een bijdrage gevraagd voor het organiseren van onze schoolreizen en kampen. De financiële bijdrage wordt onder andere gevraagd voor het extra inhuren van
aangepast vervoer en aangepaste accommodaties. Maar ook voor het inhuren van verpleegkundigen die meegaan voor de medische verzorging
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en ondersteuning bij onze leerlingen. Zonder de
bijdrage van deze organisaties is het bijna niet
mogelijk om voor onze leerlingen een leuke
schoolreis of leuk kamp te organiseren. De ervaringen die de leerlingen opdoen bij deze activiteiten helpen hen weer in hun verdere ontwikkeling. De organisaties die het afgelopen schooljaar
hun financiële bijdrage hebben verleend zijn:

Interview met Jikke van Aken
Leerlingen van PGO onderbouw A

Interview met Jikke van Aken door leerlingen
van het VSO ( PGO onderbouw A)

www.vsbfonds.nl

www.johannakinderfonds.nl

Wanneer stopt U met werken?
Ik stop 1 januari 2017 met werken.

www.vriendenvanschoollyndensteyn.nl

Hoe lang hebt u op School Lyndensteyn
gewerkt?
Ik heb bijna 42 jaar op School Lyndensteyn gewerkt. Eerst werkte ik de hele week en toen ik
zelf kinderen kreeg ben ik part-time gaan werken.
Hoe oud was u toen u op deze school ging werken?
Ik was nog heel jong. Ik was 18, bijna 19 jaar.

www.cruyff-foundation.org

Was het vroeger heel anders op deze school?
Zeker. Er zijn veel dingen veranderd. De school
was kleiner. Het lokaal waar we nu zitten was er
nog niet. De helft van de leerlingen was intern op
Lyndensteyn. Ze gingen dan na schooltijd naar
het centrum en sliepen daar. In de weekenden
gingen ze wel naar huis.
Alle leerlingen gingen tussen de middag naar het
revalidatiecentrum en aten daar warm. De pauze
tussen de middag was veel langer.

Ook het komende jaar zullen wij weer een beroep
op hen doen. Namens de leerlingen van School
Lyndensteyn: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wat vond u leuk en grappig op school?
Wat erg leuk is zijn de Corneliadagen. Iedereen is
dan verkleed. Iedere keer is er weer een bijzonder thema. Dat was en is nog altijd geweldig.

cornelia-stichting.nl
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Wat zal u nooit vergeten?
Dat we vroeger in de winter wel gingen schaatsten op het ijs in de overtuin. Zelfs de rolstoelen
konden soms op het ijs.
Ook de schoolkampen
zal ik niet vergeten. Ik
ben wel met 25 schoolkampen mee geweest.
Het was altijd superleuk. Je had tijd voor elkaar en was met elkaar
op een andere plek dan
school. Het was altijd
erg gezellig en we hebben veel gelachen en
plezier gehad.

Interne stage
Alle Jan Heida

Wij zijn na de herfstvakantie gestart met een nieuwe
opzet voor techniek binnen
de interne stage. We hebben hier een hoek in het
praktijklokaal voor ingericht. We kunnen de leerlingen nu een gevarieerd
en uitdagend techniekprogramma aanbieden.

Welk vak vond u het leukst?
De vakken die met de praktijk te maken hadden.
De leerlingen kunnen datgene wat ze leren direct
gebruiken, bijvoorbeeld boodschappen doen.
Had u altijd zin om naar school te gaan?
Ik had natuurlijk wel eens niet zoveel zin. maar
als ik op school was vond ik het weer leuk.
Wat gaat u doen als u altijd vrij hebt?
Wij hebben een boot, mijn man stopt ook met
werken dus we hebben tijd om overal naar toe te
varen. Daar heb ik veel zin in. Ook ga ik vast nog
eens een cursus volgen over voeding. Ik heb een
lieve kleindochter waar ik op kan passen. Dus genoeg te doen.
Bedankt voor alles Mevr. Van Aken!
Boy
Femke
Nynke V
Nynke B

Hassan
Jeroen
Diana

Colofon
‘Skoalle-en-thús verschijnt vijfmaal per jaar. Het informatiemagazine is bedoeld voor ouders, medewerkers en andere in School Lyndensteyn geïnteresseerde medewerkers.
De redactie bestaat uit Dirk W. Dijkstra en Yfke Ottema. Zij hebben een eigen redactionele verantwoordelijkheid en dragen er zorg voor dat door de
inhoud van dit blad geen schade wordt berokkend
aan de organisatie dan wel aan individuele personen. De inhoud van ingezonden stukken hoeft niet
overeen te komen met de mening van de redactie
dan wel de mening van de schoolleiding. Oud-medewerkers ontvangen dit blad tot uiterlijk een jaar
na het verbreken van hun dienstverband met de
school.
Voor vragen, adviezen en opmerkingen naar aanleiding van inhoud of vormgeving kunt u altijd terecht
bij de redactie via:
redactie@schoollyndensteyn.nl
De inleverdatum voor de kopij van het volgende
nummer:
10 februari 2017
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