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Kerstdiner:
donderdag 21 december van 17.30-19.00 uur
Verandering
Na de kerstvakantie zullen er enkele
veranderingen plaatsvinden op De Linde.
De ouders van de kinderen die hierbij
betrokken zijn, zijn reeds middels een
informatieavond en een mail hiervan op
de hoogte gebracht.

Werkdagen juf Ellie: maandag, dinsdag
en vrijdag.
Op maandag, dinsdag en woensdag is juf
Kelly (stagiaire onderwijsassistente)
aanwezig.
Juf Ellie komt nog voor de kerstvakantie
kennis maken met de kinderen.
.
Het lokaal van groep 4 wordt dus een
kleuterlokaal en de kinderen van groep 4
zullen samen met hun juffen verhuizen
naar de bestuurskamer van de voetbal.
Dit is de ruimte naast de BSO.
Juf Nanny werkte op woensdag in groep
5. Op dit moment zijn we nog in
onderhandeling om op deze dag een
geschikte leerkracht voor de groep 5 te
vinden.

Door de stijging van het aantal kleuters
gaat de kleutergroep vanaf 8 januari
gebruik maken van twee lokalen.
In deze groepen komt een leerkracht bij.
Samen met Juf Nanny en Juf Simone zal
Ellie Preidel de groep gaan draaien.
Ellie is een bekende op De Linde. Enkele
jaren geleden heeft zij ook les gegeven
op De Linde en de afgelopen tijd heeft ze
al eens ingevallen in groep 1 /2 en groep
3.
Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in
dat de kinderen snel gewend zijn aan het
nieuwe gezicht en de nieuwe juf.
De werkdagen van de leerkrachten in
groep 1 /2 zijn als volgt:
Werkdagen van juf Simone zijn:
maandag t/m donderdag
Werkdagen juf Nanny: woensdag t/m
vrijdag.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik
dat graag.

Carnaval
Het moet nog Kerst worden….. maar
onze werkgroep Carnaval denkt al weer
verder….
Vrijdag 9 februari zal de jaarlijkse
scholenoptocht weer plaats vinden. Om
alles in goede banen te leiden zijn we
weer op zoek naar verkeersregelaars.
Wordt u verkeersregelaar?
Vindt u het ook deze keer weer leuk om
als verkeersregelaar mee te doen, meldt
u dan aan bij meneer Jan.
j.linders@lindeoudgastel.nl
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Als u nog nooit verkeersregelaar bent
geweest kunt in ongeveer een klein half
uur, een korte cursus volgen via de
computer. U kunt dat rustig thuis doen
op een tijd die u schikt. En… het is niet
moeilijk. Om een pasje te verkrijgen als
bewijs dat u verkeersregelaar bent moet
u ook een pasfoto inleveren.

Welkom op school
Kyan is
Emmerik is deze
maand gestart
op De Linde.
We wensen je
heel veel plezier
bij ons op
school.

Belangrijke data:
18-12-17
19-12-17
21-12-17

Heeft u interesse? Of wilt u meer
informatie? Meldt u dan aan bij Jan
Linders, j.linders@lindeoudgastel.nl
Jan neemt contact met u op om het één
en ander door te spreken en u van
verdere informatie te voorzien.

Karton
Voor het knutselen/bouwen voor de
caranavalsoptocht zijn we ook nog op
zoek naar grote stukken karton.
Kun u ons hieraan helpen?
Neem dan contact op met Jan Linders.
j.linders@lindeoudgastel.nl

22-12-17
01-01-18
09-0118
10-01-18

groep 8 krijgt voorlichting
over vuurwerk
kerststukjes maken
17.30 – 19.00 uur
kerstdiner
start kerstvakantie
meneer Naim jarig
luizencontrole
OR en MR vergadering

GMR
De GMR, Gemeenschappelijke
Medezeggenschaps Raad, van OBO is
opzoek naar ouders die willen zitting
willen nemen in de GMR.
Heeft u interesse? In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u meer informatie over
deze vacature.
Momenteel zijn er twee vacatures binnen
de GMR van OBO.

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. Vanaf groep 5
kunt u eventueel een snoeischaartje
meegeven. Zorgt u ervoor dat de naam
van uw kind op alle spullen staat?
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