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Kinderboekenweek van 4 t/m 13 oktober

Klassenlijsten
Ouders vragen ons wel eens of ze een
klassenlijst kunnen ontvangen met de
telefoonnummers en adressen van de
klasgenoten van hun zoon/dochter.
Ze geven aan dat dit handig is voor het
afspreken met vriendjes en
vriendinnetjes.
Hierbij wil ik u vragen of u hier bezwaar
tegen heeft? Mocht u niet willen dat uw
adres en telefoonnummer wordt gedeeld
met klasgenoten dan wil ik u verzoeken
dit aan Marianne Fliervoet of aan MarieTherèse door te geven. Graag doorgeven
voor maandag 2 oktober. Uw naam
halen we dan uit de lijst.

Tien dagen lang werken we rond het
thema van de Kinderboekenweek.
Lezen en voorlezen spelen een
belangrijke rol in deze week.
We zijn op zoek naar grootouders die op
dinsdag 10 oktober van 08.45-09.00
willen komen voorlezen in de groep van
hun kleinkind.
Tevens zoeken wij ouders die willen
voorlezen op woensdag 11 oktober van
08.45-09.00 in de groep van hun kind.
Reageren kan naar de eigen leerkracht.
De afsluiting van
de kinderboekenweek vindt plaats
op vrijdag de
13de van 14.3015.00 Ook hier
bent u van harte
welkom.

Dit kan via de mail:
m.fliervoet@lindeoudgastel.nl
m.t.pijnen@lindeoudgastel.nl
Mochten wij a.s. maandag geen bericht
hebben ontvangen dan nemen we aan
dat u geen bezwaar heeft tegen het
uitdelen van de klassenlijst met uw
naam erop.

Kinderboekenweek
“Gruwelijk Eng”
Op dinsdag 3 oktober 08.45 is de
opening van de Kinderboekenweek op
het schoolplein. Het thema is: Gruwelijk
Eng. Op deze ochtend is er geen inloop.
De kinderen worden op het schoolplein
verwacht. Ook alle ouders zijn hierbij
van harte welkom.

Kijkavond
Op donderdagavond 12 oktober van
18.30-19.30 is er een kijkavond. Samen
met uw zoon/dochter bent u van harte
welkom om naar alle presentaties,
knutselwerken en gemaakte
werkstukken te komen kijken
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Welkom op De Linde

12-10-17: inloopavond
13-10-17: afsluiting Kinderboekenweek
16 t/m 20 okt.: herfstvakantie

Sara en Luca
Zeelenberg
starten deze
week op De
Linde.
Van harte
welkom en wij wensen jullie een hele
fijne Linde tijd.

Kledinginzameling

De jarigen in oktober
2-10
7-10
10-10
14-10
18-10
22-10
24-10
24-10
28-10
29-10
31-10

Matteo Aarsen
Damiân van Peenen
Beau Dunant
Noah Schneijderberg
Drostan Hoogstraten
Fee van der Veeken
Aisha van Everdink
Amber Lauwerijssen
Max Lodders
Liza Christianen
Mandy Heijnen

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

4
5
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4
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2
8

Op maandag 2 oktober
kunt u op school op het
voorplein en bij de
betonnen poefjes weer uw
oude kleding, kleden en schoenen
inleveren. De school ontvangt een klein
bedrag voor elke kilo die opgehaald
wordt. Dus:…hoe meer kilo’s… hoe meer
geld.
Alvast hartelijk dank voor de inzameling

Nieuws van derden
Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD West-Brabant heeft in week 39
een jeugdenquête verstuurd naar bijna
19.000 ouders en verzorgers van
kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar.
De vragen uit deze enquête gaan over
de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Met de
gegevens uit dit onderzoek kunnen de
gemeenten betere beslissingen nemen
voor kinderen en meer inzicht verkrijgen
in de behoeften van ouders en hun
kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen?
Doe mee! Meer informatie en een kort
filmpje kunt u vinden op
www.ggdmonitor.nl.

LIFE Halderberge
Beste Ouders en Kinderen,

Belangrijke data:
Om alvast te noteren in uw agenda:
06-04-2018: uitvoering “en ze leefden
nog en gelukkig” voor groep 7 en 8.
29-09-17:
02-10-17:
03-10-17:
05-10-17:

opening Futura
kledinginzameling
geplande ontruimingsoefening
stakingsdag. De school is
Gesloten.

Kom naar het eerste LichtkunstFestival
van Halderberge! Door kinderen,
volwassenen, verenigingen, kunstenaars
en scholen uit onze gemeente wordt er
gewerkt aan verschillende
lichtkunstwerken. De lichtkunstwerken
kunnen objecten, interactief, muziek en
theater/dans zijn. De ideeën worden
tijdens de Halderbergse Cultuurmaand
2017 uitgewerkt, het thema van de
Cultuurmaand is Boeren, Burgers en
Buitenlui. Na zonsondergang kunt u zich
via een wandelroute laten verrassen
door deze kunstwerken. Het
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Pagnevaartbos wordt voor een avond
“Sprankelvaart”.
LIFE Halderberge vindt plaats in het
Pagnevaartbos op vrijdag 6 oktober
2017 van 19:30 tot 22:30. De
lichtkunstwerken staan langs een van te
voren bepaalde route. Het evenement is
vrij toegankelijk.

lichtkunstfestival zelf!
Vele handen maken LICHTwerk!!

Doe mee!
KinderKunstAtelier:
Jouw kunstwerk kan schitteren tijdens
LIFE Halderberge.
Op woensdag 13, 20, 27 september en 4
oktober ga ik aan de slag in het
KinderKunstAtelier op de basisschool
Klinkert! Van 14u tot 16u zijn kinderen
uit heel Halderberge (en omstreken)
welkom. Meedoen is gratis maar vergeet
je niet op te geven, want vol = vol! De
kunstwerken zullen vrijdag 6 oktober te
zien zijn tijdens het festival. Daarna
mogen ze in het atelier opgehaald
worden!
Opgeven: stuur een mail naar
charlotte.maas88@gmail.com of stuur
een bericht naar 06-15442352. Naam en
data aangeven (Je kan een of meerdere
data opgeven).

Voor informatie:
charlotte.maas@gmail.com of
0615442352

Facebook:
https://www.facebook.com/events/47485
8156190954/

“Maakdag” zaterdag:
Op zaterdag 8, 16, 23 en 30 september
ben ik aan het werk in een "tijdelijk"
atelier. Iedereen die wil komen maken,
kijken, meehelpen, tips of vragen heeft
is van harte welkom (kinderen die niet
op woensdag kunnen mogen ook op
zaterdag iets komen maken).
Van 13u tot 17u, adres: Oude
Antwerpsepostbaan 92 Bosschenhoofd
Ik ben nog op zoek naar materiaal en
vrijwilligers!!
Misschien heeft u nog iets van deze
materialen liggen die u kunt missen?
Flesjes (500ml, verschillende
kleuren)
Watercooler vaten
Lichtslangen
(Oude) Koepeltentjes (worden
bewerkt) Heel graag!!
Wilt u helpen van het Lichtkunstfestival
een succes te maken? Ik ben nog op
zoek naar vrijwilligers op donderdag 5
oktober en 6 oktober op de dag van het
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