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21 november 15.15 – 17.30 uur
bezoek ons cultuurmuseum “De Gouden Eeuw”
Cultuurmiddagen
Ook dit schooljaar houden we
cultuurmiddagen. De kinderen gaan deze
keer gedurende drie weken;
dinsdagmiddag 31 oktober, 7 en 14
november verschillende workshops
volgen van leerkrachten, stagiaires of
cultuuraanbieders. Deze workshops
bevatten de disciplines: beeldende
vorming, drama,
dans, muziek en
techniek. Het
thema is “De
Gouden Eeuw”
en is gebaseerd
op de lessen
tijdzaken uit
groep 3 t/m 8.
Alle werkstukken
gemaakt tijdens
deze workshops
vormen een
tentoonstelling
op de Linde
Leerpleinen. Elke week zal deze
tentoonstelling groeien. De komende
weken straalt de hele Linde “De Gouden
Eeuw” uit!
Tijdens een aantal workshops gaan
kinderen aan de slag met verf, gips,
kroontjespen en lijm. We willen u dan
ook vragen om uw kind op deze
cultuurmiddagen kleding aan te geven
die vies mag worden.
Op dinsdag 21 november gaan de
kinderen m.b.v. een puzzeltocht de
tentoonstelling bezoeken en bij elkaar
kijken wat er allemaal gemaakt is. Na
schooltijd is er voor u als
ouder(s)/verzorger(s) en alle andere
belangstellenden de mogelijkheid om
van 15.15 – 17.30 uur de tentoonstelling

te komen bezoeken. Uw zoon of dochter
kan u dan als een heuse gids door het
museum van De Linde over De Gouden
Eeuw leiden!
We hopen u dan ook te mogen
begroeten.
Graag tot 21 november in ons museum
De Gouden Eeuw!

Klimrek

Afgelopen maandag hebben we officieel
samen met de kinderen het klimrek in
gebruik genomen.
Vorig jaar hebbben leerlingen,
(groot)ouders, belangstellenden en
sponsors een fantastische bijdrage
geleverd aan ons nieuwe klimrek.
Na een openingsdans door leerlingen van
groep 8 volgde het grote aftellen van 10
naar 0. Daarop trokken kinderen de
lintjes van klimrek los en draaiden de
volwassenen een confettiknaller open.
Tot slot kwam freerunner Robin zijn
atletische kunsten laten zien.
Een geslaagde opening! Alle kinderen en
het team van De Linde wil iedereen
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hartelijk bedanken voor de inzet en de
bijdrage.

mag onder geen beding in verkeerde
handen vallen. Wat volgt is een tocht vol
gevaar, Rode Ruiters, spionnen. Of Tiuri
erin slaagt de brief veilig bij de koning te
brengen en of hij tot ridder wordt
geslagen, is te zien in deze meeslepende
succesvoorstelling die groep 6 gaat
bekijken.
De voorstelling vindt plaats in Cultureel
centrum Fidei et Arti in Oudenbosch en is
van 13.30 tot 14.20 uur. Om op tijd te
kunnen zijn vertrekken we om 13.00 uur
vanuit school. We zijn op zoek naar
rijouders. Kunt u een groepje kinderen
wegbrengen en ook weer ophalen, wilt u
dit dan doorgeven aan de leerkracht van
groep 5 en 6? Alvast bedankt!

TSO
(tussen schoolse opvang)

Kunstmenu
De brief voor de koning
In het kader van Cultuureducatie gaat
groep 5 en 6 op dinsdagmiddag 14
november naar Het Verteltheater De
brief voor de koning.
“ Jij moet het doen. Tiuri. Beloof het
me. Breng de brief naar koning.
Vertrouw niemand. Kijk uit voor
spionnen en de Rode ruiters. Ga nu. Jij
moet het doen.”
In de nacht voor
hij tot ridder
wordt geslagen
krijgt de
schildknaap Tiuri
een uiterst
geheime brief in
handen én de
opdracht die veilig
naar de koning
van Unauwen te
brengen. De brief

Zoals u weet is ons doel dat alle TSO
ouders ook gecertificeerd zijn.
Twee ouders nemen deze maand deel
aan de overblijfcursus die georganiseerd
wordt door VOO (Vereniging voor
Openbaar Onderwijs)
De modules die in deze cursus worden
behandeld zijn: Structuur in de overblijf,
communicatie en omgaan met lastig
gedrag.
We wensen Linda en Biljana veel succes
en plezier.

De jarigen in november:
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Marli Diallo
Mirthe Blom
Madison Deijkers
Kas Tamaela
Cor Schreuders
Floor Schreuders
Anne v. der Heijden
Jacen van Eekelen
Levi Schneijderberg
Sofie Lockefeir
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10-11
16-11
16-11
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Frederick Weijers
Bailey van der Steen
Joy van Ineveld
Lara Stange
Guusje Palings
Niek Lazeroms
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Belangrijke data:
07-11-17
14-11-17
14-11-17
21-11-17
22-11-17

tweede cultuurmiddag
De Gouden Eeuw
derde cultuurmiddag
De Gouden Eeuw
De brief voor de koning
Groep 6
afsluiting cultuurmiddagen
De Gouden Eeuw
OBO studiedag
alle leerlingen vrij

Nieuws van derden:
Beste ouders,
Sinds dit schooljaar hebben wij ook
inloopspreekuur op school.
Misschien hebben jullie ons wel eens
gezien tijdens het wegbrengen van jullie
zoon of dochter?
We zijn er op dat moment voor een
praatje of vragen van jullie, je zoon of
dochter, of van de leerkrachten. Heb je
een vraag of wil je iets delen? Spreek
ons gerust aan!
De eerst volgende dag dat we er weer
zijn is: donderdag 7 december 2017 om
08.30 uur.
Graag tot ziens,
Jeugdgezondheidszorg Oud
Gastel/Stampersgat
Marianne en Lyanne
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