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Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober
Opening
Alle kinderen kregen van de wethouder
een ijsje aangeboden voor deze
feestelijk dag.

Al weer bijna twee weken geleden werd
ons gebouw en dus onze school officieel
geopend. Na de officiële handeling van
het onthullen van een plaquette en de
mooie woorden van betrokkenen was het
de beurt aan de kinderen. Zij hadden
samen met Kim Faes een dans
ingestuurd en dat werd een heuse
flashmob.
Daarna kwamen er tot ieders verrassing
drie parachutisten die de vlaggen van de
De Linde, Talente en Sc Gastel kwamen
brengen. En wat is een gebouw zonder
sleutels….. Gelukkig arriveerde de
brandweer met loeiende sirenes en
bracht de sleutels mee. Met sleutels en
De Lindevlag was de school geopend.
‘s Avonds hadden we onze deuren open
gezet voor iedereen die een kijkje wilde
nemen in het gebouw. En wat was het
heerlijk druk! Futura mag er zijn in Oud
Gastel! We zijn trots op onze school en
we waarderen het enorm dat we mogen
werken in zo’n mooi gebouw.

Medezeggenschapsraad
Op 3 oktober jl. vond de eerste MR
vergadering van dit schooljaar plaats.
Vanuit de oudergeleding zijn Sandra
Senden en Mirjam Tampoebolon
afgetreden. Hiervoor zijn Tonnie
Vermeeren en Jacco van Popering in de
plaats gekomen. Ook vanuit de
personeelsgeleding heeft er een
wisseling plaats gevonden. Anke van
Aalst is afgetreden en Lidy Huijps heeft
haar plaats ingenomen.
We heten alle nieuwe leden veel succes.
In deze eerste vergadering werden
belangrijke onderwerpen besproken
zoals: de verkeerssituatie, PR, staking,
teldatum. De notulen kunt u terug
vinden op de website. We zijn nog op
zoek naar een ouder die plaats wil

OBS De Linde Schoolstraat 3, 4751 CN Oud Gastel 0165518065 info@lindeoudgastel.nl

www.lindeoudgastel.nl

Lindeblaadje nr. 4 Schooljaar 2017 – 2018 12 oktober 2017
nemen in de GMR. (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad) Deze GMR
praat mee over bovenschoolse zaken
zoals bijvoorbeeld het bestuursformatieplan. Het gaat dus om
onderwerpen die van belang zijn voor
alle scholen van onze Stichting; St OBO
West-Brabant.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de voorzitter van de MR,
Petra Jager. p.jager@lindeoudgastel.nl

Fietsenstalling
Enkele ouders vragen zich af waarom de
kinderen van De Linde de fietsen niet in
de grote fietsenstalling mogen zetten.
De afspraak dat de Linde kinderen de
fietsenstalling bij de voetbal zouden
gaan gebruiken is gemaakt om niet
teveel fietsen in de grote fietsenstalling
te krijgen.
Er is echter niets op tegen om de fietsen
van de Lindekinderen in de grote
fietsenstalling te plaatsen.
We willen u wel vragen om de fietsen
goed in de rekken te zetten zodat er
zoveel mogelijk fietsen geplaatst kunnen
worden.

medewerking van alle kinderen en alle
volwassenen die naar Futura komen.

Jumbo spaaractie
Jumbo heeft een spaaractie uitgezet voor
scholen. Bij elke besteding van €10,¬
ontvangt u een schoolpunt. Deze
schoolpunten kunt u toekennen aan onze
school De Linde. Van de punten die we
ophalen kunnen wij namelijk extra
spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u
onze school opzoeken en zien wat onze
spaardoelen zijn. En… wist u dat we
inmiddels al 828 schoolpunten hebben
gespaard.
Op deze site kunt u de schoolpunten ook
direct aan onze school toekennen. Dit
kunt u zelf doen op bovenstaande
website. Of u levert de de kaartjes in bij
bij de Jumbo winkel. Daar staat een box
met onze naam erop.
Tenslotte kunt u uw gespaarde punten
ook inleveren bij ons op school bij juf
Lidy.
Als u juf Lidy wil helpen met het
inscannen van de punten stuur dan even
een mail naar haar.
l.huijps@lindeoudgastel.nl
Alvast heel hartelijk dank voor het
sparen.

Welkom op school
Roos Frijters en
Noa Derene
zijn gestart op
De Linde.

Het buitenterrein aan de kant van de
fietsenstallingen vraagt nog om
aanpassingen. Fietsers en voetgangers
lopen/fietsen hier namelijk door elkaar
heen.
We zijn met de gemeente in overleg om
hier een passende oplossing voor te
zoeken. Maar zoals u begrijpt vraagt dit
ook tijd.
Het zou al een stukje veiliger worden als
er vanaf de poort bij de pannenkooi niet
meer gefietst zou worden. Dat vraagt de

We wensen hen
heel veel plezier bij ons op school.

Belangrijke data
Om alvast te noteren in uw agenda:
26-01-2018: Bioscoopavond De Linde
12-10-17: inloopavond
13-10-17: afsluiting Kinderboekenweek
16 t/m 20-10: herfstvakantie
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23-10-17:
24-10-17:
26-10-17:
02-11-17:

welbevindingsgesprekken
luizencontrole
welbevindingsgesprekken
Theater Helder groep 8

Kinderboekenweek
Alle kinderen willen alle oma’s en
moeders bedanken voor het voorlezen
deze week.

Nieuws van derden
Sjors Sportief en Sjors Creatief
Lieve Kinderen van Halderberge,
Ook dit jaar
heeft de
gemeente
Halderberge
weer als doel
om op
laagdrempelige
wijze sport en
cultuur onder de
schoolgaande jeugd (groep 1 t/m 8) te
stimuleren. Begin dit kalenderjaar
hebben jullie daarom vanuit de
Gemeente Halderberge allemaal een
boekje mogen ontvangen voor Sjors
Sportief & Creatief. Omdat de meeste
verenigingen en organisaties hun aanbod
tot de zomervakantie hadden ingepland
willen we jullie er nogmaals aan
herinneren dat verschillende
verenigingen en organisaties ook ná de
herfstvakantie meerdere leuke
activiteiten voor jullie hebben!
Deze week (week 41) zullen jullie
daarom allemaal een flyer ontvangen
waarop allerlei nieuwe activiteiten zullen
staan waar jullie je voor in kunnen
schrijven! Elke 10e inschrijver zal een
leuke verrassing ontvangen van de
gemeente Halderberge en voor de klas
met de meeste inschrijvingen hebben we
voor iedereen een gave keycoard!
Grijp dus deze unieke kans aan om eens
rond te kijken in het activiteitenaanbod
binnen onze gemeente en alvast heel
veel plezier!
Met sportieve groet,
Jikke Knipping & Polle Paantjens
Combinatiefunctionarissen Sport
Gemeente Halderberge
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