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4 december Sinterklaas bezoekt De Linde
13 december koffieochtend
Vervangingen
Gelukkig hebben we op De Linde weinig
ziekteverzuim maar als er straks een
griepgolf aankomt hebben we een
probleem.
Het wordt namelijk steeds lastiger om een
vervanger te vinden. Als bestuur zijn we
aangesloten bij de organisatie Leswerk
die de vervangingen regelen. Zij hebben
nu een ernstig tekort aan invallers.
Het tekort in het onderwijs is een
gigantisch probleem. Als we het intern
niet kunnen oplossen kan het in de
toekomst gebeuren dat we groepen naar
huis moeten sturen. Op veel andere
scholen gebeurt dit al, wij hebben dit
gelukkig nog niet hoeven doen.
Op vrijdag 24 november stond in de
Telegraaf ook een uitgebreid artikel over
het lerarentekort. Via deze link kunt u
het artikel lezen:
http://www.telegraaf.nl/e/29542052
De kwaliteit van het primair onderwijs
komt zo steeds meer onder druk. €1,4
miljard is nodig voor meer waardering,
meer leraren en minder werkdruk.
Daarom roept PO in actie 12 december tot
stakingsdag uit. Een stakingsdag voor
goed onderwijs in Nederland.
Dinsdag 5 december wordt bekend
gemaakt of leerkrachten van De Linde
gebruik maken van hun stakingsrecht
en/of de school gesloten zal worden.

Koffieochtend
Woensdag 13 december
van 08.45-09.30 uur
organiseren we weer een
koffieochtend.
Op informele wijze en
onder het genot van koffie of thee willen
we graag met u “schoolzaken” bespreken.
Wat kan nog beter? Waar heeft u vragen
over? Waar zou u meer over willen weten?
Waar zijn we trots op? Allemaal vragen
die bespreekbaar kunnen zijn?
U bent allen van harte welkom bij de
koffiecorner naast de hoofdingang.
(tourniquetdeur)

Sinterklaas
Op maandag 4 december krijgen we hoog
bezoek! De Sint en zijn pieten zullen de
Linde bezoeken. De kinderen mogen dit
jaar gewoon tijdens de inloop naar binnen

komen. Zo hebben de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 ook de gelegenheid om
hun surprise in de klas te zetten. Rond
kwart voor 9 zullen alle kinderen weer
naar buiten gaan om de Sint en pieten te
verwelkomen. We verwachten Sint en zijn
pieten rond 9.00. Hierbij bent u natuurlijk
ook van harte welkom!
Nadat we Sint en Piet toegezongen
hebben gaan alle kinderen naar binnen.
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Vervolgens zal het programma voor de
kinderen binnen verder gaan.

De jarigen in december:
1-12
1-12
2-12
3-12
4-12
6-12
8-12
14-12
16-12
17-12
21-12
22-12
24-12
24-12
28-12
29-12

Sam Hegen
Bo van Overveld
Ruben Meesters
Aimy van Krugten
Myrthe Baremans
Kimberly Leijsten
Rayan Boudhan
Joey van Everdink
Omar Hamelinck
Georgette Spaendonck

Joey van Poppel
Jazzlynn Vink
Renske Heijnen
Bilal Attaf
Jelle Stange
Kazim Gün

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

4
7
7
3
5
6
7
8
8
2
4
2
7
2
3
3

MR( Medezeggenschaps Raad)
Op 21 november vond de tweede MR
vergadering
plaats.
De
volgende
onderwerpen kwamen aan de orde: de
verkeerssituatie, aantal nieuwe kleuters,
PR, Risico inventarisatie, ouderenquête,
het huishoudelijk regelement en het
jaarverslag. In de bijlage vindt u een
vacature voor de GMR. Wilt u graag een
MR vergadering bijwonen dan is dat zeer
zeker mogelijk. Op 10 januari 2018
aanvang:19.30 bent u van harte welkom.

Verlengde Schooldag blok 2
In week 4 van het nieuwe jaar start Blok
2 van De Verlengde Schooldag. Zowel
voor de onderbouw als de bovenbouw zal
dit blok gegeven worden op de
dinsdagen vanaf 23 januari.

De leerlingen van de onderbouw (gr 1 tot
en met 4) kunnen zich inschrijven voor de
workshops dans onder leiding van
dansdocente Olga de Graaf. Het thema
heet "We gaan op jacht..."
De leerlingen van de bovenbouw (gr 5 tot
en met 8) kunnen zich inschrijven voor de
workshops portret tekenen onder
leiding van Goderie. Het Thema is "De
vele Ikken".
De kosten van een blok van 8 workshops
bedragen 8 euro en dienen voor aanvang
van de eerste workshop te worden
voldaan onder vermelding van de naam
van het kind, VSD en groep op NL44RABO
0141199253 t.n.v. OBS De Linde.
Opgeven bij juf Nanny;
n.denissen@lindeoudgastel.nl

Brief voor de koning
Op dinsdagmiddag 14 november zijn de
groepen 5 en 6 naar het verteltheater “De
brief voor de koning” in cultureel centrum
Fidei et Arti in Oudenbosch geweest. Dit
was in het kader van Cultuureducatie. De
kinderen hebben genoten van de
voorstelling. Eén persoon: Eric Borrias
vertelde en speelde het verhaal van het
boek “De brief voor de koning” van Tonke
Dragt.
Hij
verkleedde
zich
niet
tussendoor, maar door zijn stem te
veranderen, net even anders te gaan
staan of lopen, was het verhaal duidelijk
te volgen. De kinderen werden helemaal
meegenomen in het verhaal.
Dankzij de rijouders konden we hiernaar
toe gaan. Dank je wel daarvoor!

Kerststukjes maken
Ook dit jaar gaan we
weer kerststukjes
maken en wel op
dinsdag 19 december.
Het is de bedoeling dat
de kinderen zelf een bakje met oase (dat
een nacht in het water heeft gestaan),
lampjes en versieringen meebrengen.
Mocht u groen hebben voor het
kerststukje kunt u dit natuurlijk ook
meegeven. Vanaf groep 5 kunt u
eventueel een snoeischaartje meegeven.
Zorgt u ervoor dat de naam van uw kind
op alle spullen staan?
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Kerstdiner en oproep

Belangrijke data:

Op donderdagavond 21 december vindt
het –inmiddels traditionele- kerstdiner
plaats van 17.30 tot 19.00 uur. Hierover
krijgen de kinderen volgende week een
brief mee.

04-12-17
06-12-17
14-12-17
14-12-17
18-12-17
19-12-17
21-12-17
22-12-17

Sinterklaasviering
studiedag; alle leerlingen
vrij
Lindeblaadje nr.8
groep 7 naar het Markland
college
groep 8 krijgt voorlichting
over vuurwerk
kerststukjes maken
17.30 – 19.00 uur
kerstdiner
start kerstvakantie

Nadat het kerstdiner om 19.00 uur is
afgelopen, willen we u de gelegenheid
geven om elkaar buiten op het schoolplein
een fijne vakantie, prettige dagen en een
goede jaarwisseling toe te wensen. De
Ouderraad zorgt voor een glaasje
glühwein en een koekje.

Het zou erg sfeervol zijn wanneer er dan
wat vuurkorven met brandend hout
staan. Hiervoor zijn we op zoek naar
enkele (groot)ouders, die een vuurkorf
met brandend hout kunnen regelen èn
hier ook bij blijven staan i.v.m. de
veiligheid. Heeft u thuis een vuurkorf
staan en vindt u het leuk om voor een
gezellig en vooral veilig vuurtje te zorgen,
meldt u zich dan aan bij juf Lidy of juf
Vivianne. Dit kan persoonlijk of via de
mail:
l.huijps@lindeoudgastel.nl
of
v.van.dam@lindeoudgastel.nl.
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