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Bezoek dinsdag 21 nov. tussen 15.15-17.30 uur
ons museum: “De Gouden Eeuw”
Woensdag 22 november studiedag.
Bericht van de
Oudervereniging
We zijn al weer een heel eind op weg in
het nieuwe schooljaar en de
Oudervereniging is ook al volop in de
weer geweest. We zijn het schooljaar
begonnen met een verrassing, namelijk
mooie groene Linde-shirtjes voor alle
leerlingen. De shirtjes hebben we al bij
verschillende activiteiten voorbij zien

De verjaardagen van de leerkrachten
hebben we in oktober besproken met het
team. Er is afgesproken dat de
leerkrachten zelf een invulling geven aan
hun verjaardagen en dat ze het erg leuk
vinden om dit met de kinderen in de
eigen groep te vieren. Er is gesproken
over een cadeau namens de leerlingen.
De leerkrachten zijn erg blij met
tekeningen en knutselwerkjes en er is
gekozen voor 1 groot verjaardagscadeau
voor alle leerkrachten samen. Dit cadeau
wordt namens de leerlingen gegeven op
een nader te bepalen moment dit
schooljaar. Dit cadeau wordt bekostigd
door de Oudervereniging.

komen, zoals bij het planten van de
Lindeboom, de opening van Futura en de
in gebruik name van het klimtoestel.
Voortaan zijn we goed herkenbaar
aanwezig bij diverse activiteiten.

Om in het nieuwe
gebouw ook een
echte gezellige
Linde sfeer te
creëren wordt er
per seizoen
versierd door de
Oudervereniging.
Zomaar ergens
een punaise in
prikken doe je nu
niet meer,
vandaar dat we
gezocht hebben
naar een andere manier van versieren.
Er zijn nieuwe versieringen
aangeschaft. Wandrekjes en banners. In
de gangen is al een heerlijke Sintsfeer
ontstaan. Sinterklaas kan komen!
De verdere organisatie rondom het
Sinterklaasfeest is ook al in volle gang.
De komende weken zal helemaal in het
teken staan van de komst van
Sinterklaas.

Het sprookjesfeest van groep 3 wordt
jaarlijks door de Oudervereniging
georganiseerd. Met een speurtocht,
leuke spelletjes, een broodje knakworst
en natuurlijk de hulp van ouders en
oma’s is het weer een geslaagd
kennismakingsfeestje geworden.
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Mocht u vragen
of opmerkingen
hebben gericht
aan de
Oudervereniging.
We hebben sinds
september een
eigen mailadres.
Namelijk:

ouderverenigingOBSDeLinde@gmail.com
Dinsdagavond 21 november komen we
weer bij elkaar en gaan we alvast vooruit
kijken naar Kerstmis, de filmavond en
Carnaval.

Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot…. dit
weekend weer in Nederland aan…..
Op het Sinterklaasjournaal hebben de
kinderen gezien dat er pakjes van de
boot zijn gevallen door de harde regen
en wind. Ojee, hoe kunnen die pakjes nu
nog bij de kinderen bezorgd worden?
Misschien zit er wel een pakje bij voor
iemand van de Linde.
Maandag kwamen de juffen en meesters
op school en zagen tot hun grote
verbazing de pakjes op het schoolplein
liggen.
De kinderen waren erg benieuwd of hun
naam op het pakje zou staan. Dit was
niet het geval, maar de kinderen vonden
het wel belangrijk dat de pakjes bezorgd
worden bij de kinderen waarvoor het
pakje is. Maar hoe dan? Alle kinderen
hebben nagedacht over een oplossing.

Met z’n allen kwamen we uiteindelijk op
het goede idee dat we de pakjes terug

moeten sturen naar het Grote
Pietenhuis.
Juf Marianne heeft donderdagmiddag de
pakjes weggebracht, zodat ze morgen en
anders zaterdag bij het Grote Pietenhuis
aankomen. Omdat alle kinderen zo goed
meegedacht hebben over een oplossing,
hebben de kinderen vandaag gehoord
dat ze morgen (vrijdag) hun schoen
mogen zetten. Hopelijk hebben de Sint
en zijn pieten tijd om in het weekend
wat in de schoentjes te stoppen van de
kinderen. Vol verwachting klopt ons
hart…

Studiedag
Zoals u weet is OBS De Linde één van de
scholen die deel uitmaakt van Stichting
OBO West-Brabant.
Woensdag aanstaande nemen alle
leerkrachten van OBO deel aan een
studiedag die gehouden wordt op OBS
De Klimroos in Roosendaal.
Het thema van die dag is meer- en
hoogbegaafdheid.

Verlichtingsactie op school.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via dit extra bericht willen wij u erop
attenderen dat de kinderen van groep 3
t/m groep 8 morgenmiddag met de fiets
naar school moeten komen. In het kader
van het BVL (Brabants Verkeers Label)
houdt de school haar jaarlijkse
verlichtingsactie. U heeft daar vorige
week een extra brief vanuit de
verkeerscommissie over gekregen.
De kinderen zetten hun fiets in de
fietsenstalling tegenover het hoofdveld
van SC Gastel. Onder begeleiding van
onze verkeersouders gaan de kinderen
hun eigen fiets controleren. De focus ligt
bij deze keuring op de verlichting
natuurlijk.

De kinderen van groep 1 en 2 hoeven
hun fietsen niet mee naar school te
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nemen. Zij krijgen een extra verkeersles
in de klas over verlichting. Er wordt zelfs
een fiets in de klas gezet!
Alvast bedankt voor uw medewerking

Belangrijke data:
21-11-17
21-11-17
22-11-17
30-11-17
04-12-17
06-12-17
14-12-17
18-12-17
21-12-17

afsluiting cultuurmiddagen
De Gouden Eeuw
15.15-17.30 uur: welkom
in het museum op het
leerpleinen van de Linde.
OBO studiedag
alle leerlingen vrij
Lindeblaadje nr.7
Sinterklaasviering
studiedag; alle leerlingen
vrij
groep 7 naar het
Marklandcollege
groep krijgt voorlichting
over vuurwerk
kerstdiner
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