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26 januari Lindes Film Festival

Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster voor schooljaar
2018-2019 is bekend. Dit rooster is tot
stand gekomen in onderling overleg met
de onderwijsbesturen uit de omgeving.
De MR heeft haar goedkeuring gegeven
aan dit vakantierooster.
De studiedagen of specifieke Lindedagen
zijn hier nog niet in opgenomen.
Eerste schooldag: 20 augustus 2018
Herfstvak:
15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvak:
24 dec ’18 t/m 4 jan. 2019
Voorjaarsvak: 4 t/m 8 mrt 2019
2de Paasdag: 22-04-2019 (valt in de
meivakantie)
Koningsdag: 27-04-2019 (valt in de
meivakantie)
Bevrijdingsdag: 05-05-2019 (valt in de
meivakantie)
Meivak:
22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
2de Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervak:
8 juli t/m 16 aug 2019
Eerste schooldag: 19 augustus 2019

Terugblik kerst 2017
Inmiddels is het
nieuwe jaar
spetterend
begonnen. Toch
willen we graag
met jullie
terugblikken op
kerst 2017.
Traditiegetrouw zijn
we gestart met het
maken van
kerststukjes.

Alle kinderen hadden gedacht aan een
bakje met oase en versieringen. Het
groen werd ook deze keer weer verzorgd
door de vader van Anne en Rik ; Eric vd
Heijden. Tijdens het maken van de
kerststukjes kwam de kerstman gezellig
langs. De opa van Mart Koolen en Eric vd
Heijden willen we hartelijk bedanken.
Tijdens
het
kerstdiner
op
donderdagavond zag iedereen er prachtig
uit. De klassen waren sfeervol aangekleed
en
de
tafels
stonden
vol
met
zelfgemaakte hapjes. We hebben een
gezellig kerstdiner gehad met optredens
van
de
kinderen.
Hiervoor willen we
alle
ouders
en
kinderen bedanken.
Na
het
kerstdiner
hebben we onder het
genot
van
een
heerlijk
glaasje
glühwein samen de vakantie ingeluid.
Kerst 2017 is mede dankzij de hulp van
de OR een geslaagd

feest geworden.

Citotoetsen
De heel dag door krijgen leerkrachten
informatie over wat een leerling in hun
groep al kan en wat hij/zij nog kan leren.
Eén van die informatie kanalen is de
citotoets. Wellicht heeft u het al van uw
zoon/ dochter gehoord: de komende
weken staan in het teken van deze
toetsen.
De Citotoets (of LOVS toetsen= toetsen
uit het leerling volg systeem) meet de
leervorderingen van de leerlingen op het
gebied van lezen, spelling, rekenen en
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woordenschat. Waar staat de leerling in
zijn/haar ontwikkeling t.o.v. van de
groep, de school en de scholen in
Nederland. LOVS of Cito-toetsen zijn
onafhankelijke en landelijk genormeerde
toetsen.
M.b.v. de toetsen kan de leerkracht nog
meer inspelen op de behoeftes van de
leerling.
Na de afname worden de toetsen
geanalyseerd door de leerkracht en
besproken met de intern begeleider juf
Lianne. Hier wordt gekeken en
afgesproken welke acties moeten of
kunnen ingezet worden om het onderwijs
nog beter op de leerlingen af te
stemmen.

De jarigen in januari:
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Noah Megens
Megan Leijsten
Wessel Tak
Damien Hegen
Bart Ploeg
Lynne van Venrooij
Jurian Blom
Démmy van Krugten
Dana de Jong

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

2
3
7
6
8
4
6
4
8

Belangrijke data:
22-01-18
23-01-18
26-01-18
08-02-18
09-02-18

start 2de blok verlengde
schooldag
informatieavond
Social media.
bioscoopavond
1e rapport mee
carnavalsoptocht

Thema-avond Kind en Media
Aanstaande dinsdag 23 januari, vindt de
thema-avond plaats. Het thema Kind en
Media gaat niet alleen over eventuele
maatregelen die je kunt treffen met je
kind over media, maar het gaat ook over
wat dit doet met de band met je kind en
hoe betrokken je kunt zijn.
Deze actuele en interactieve bijeenkomst ,
verzorgd door de GGD, zal plaatsvinden in
het onderwijs- en sportgebouw Futura in
Oud Gastel
U kunt zich voor deze avond nog opgeven
bij juf Marie-Therèse.

MR (Medezeggenschapsraad)
Vorige week hebben we de volgende
onderwerpen in de MR besproken: de
verkeerssituatie rondom de school, de
kleutergroepen, de begroting van de MR
en de personele begroting. Ook de
ontruimingsoefening en PR kwamen aan
de orde. De volgende MR vergadering is
op donderdag 1 maart. U bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen.

Welkom op school
Kyan van
Emmerik is
gestart op De
Linde.
We wensen hem
heel veel plezier
bij ons op
school.
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