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9 februari scholenoptocht
Voorjaarsvakantie van 12 t/m 16 februari
Verkeer rondom Futura
Net voor de Kerstvakantie heeft de
gemeente een verkeersmonitor uitgezet
rond ons gebouw Futura. Deze monitor is
uitgevoerd door de verkeersdeskundige
van de gemeente Halderberge. Zij waren
tevreden over het reilen en zeilen
rondom het gebouw. Samen met Talente
willen we echter toch nog aandacht voor
de volgende punten:
 We willen u vragen om voor al het
gemotoriseerd verkeer gebruik te
maken van de voorkant van het
gebouw (kant parkeerterrein)
 Bij het parkeerterrein de “kiss-enride-zone” alleen gebruiken om uw
kind uit te laten stappen. Mocht u zelf
mee naar binnen willen gaan dan
graag uw auto parkeren in een
parkeervak
 Niet te fietsen tijdens drukke tijden
op het gedeelte rondom de fietsenstalling/pannenkooi Er staan niet
voor niets borden!




Het gedeelte naast het voetbalveld
alleen te gebruiken als voetpad.

Op deze manier kunnen we er samen
een veilige omgeving van maken, voor u
en uw kinderen!
.

Sjors Sportief en Sjors Creatief

Afgelopen maandag kwam wethouder Jan
Paantjes
met
de
journalisten
en
fotograven van de krant naar De Linde.
Imre Broos uit groep 6 is namelijk de
grote winnaar van de tekenwedstrijd voor
het boekje van Sjors Sportief en Sjors
Creatief . De tekening van Imre staat op
de voorkant van boekje dat alle kinderen
deze week hebben ontvangen.
En…… Imre heeft ook nog een heel leuk
cadeau voor de hele klas gewonnen.
De hele groep 6 mag namelijk komen
zwemmen in Bosbad Hoeven.
Imre: van harte gefeliciteerd met deze
mooie prijzen. We zijn trots op je!
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Inloopspreekuur logopedie
Is uw kind wel eens hees? Haalt uw kind
de volgorde van de woorden in een zin
wel eens door elkaar? Slist uw kind?
Stottert het wel eens? Spreekt uw kind
lange woorden onvoldoende duidelijk
uit? Verwisselt uw kind klanken (bv zegt
het toetje ipv koekje?). Heeft uw kind
moeite met rijmen? Zit uw kind vaak
met zijn mond open en ademt uw kind
door zijn mond?
Vraagt uw zich af of dit nog binnen een
normale ontwikkeling hoort?
Kom dan dan het logopedieinloopspreekuur!
Tijdens dit spreekuur is het mogelijk om
uw eventuele zorgen te uiten en/of
vragen te bespreken. Er zal dan een
passend advies worden gegeven. U kunt
met uw vraag bij de logopedist terecht.
Uw kind wordt echter NIET gescreend of
onderzocht!
Het logopedisch inloopspreekuur wordt
gehouden op donderdag 1 maart van
8.30 tot 9.00 uur in de spreekkamer
bovenaan naast de rode trap.

De jarigen in februari

01-02
02-02
07-02
09-02
15-02
15-02
15-02
16-02
17-02
19-02
21-02
22-02
25-02

Quinty Verschuren
Rik Lodders
Fleur van Zundert
Bas Uitdewilligen
Lars van Kuijk
Jayden Tak
Bente v d Slik
Nicky Buurstee
Dex Baremans
Femke Vermeeren
Mart Koolen
Priscilla de Bakker
Simone Linders

gr.8
gr.7
gr.3
gr.4
gr.4
gr 3
gr.6
gr.8
gr 3
gr.5
gr.7
gr.6
gr.7

25-02 Basil Winkler
25-02 Safae Attaf
26-02 Sophie Scheepers

gr.8
gr 3
gr.6

Welkom op school
Wij wensen
Anna
Schreuders
en
Cynthia van Eijk
heel veel plezier
op De Linde.

Carnaval, scholenoptocht
Aanstaande vrijdag 9 februari is het weer
zover…… de 17de scholenoptocht trekt
door de Gastelse straten.
Denkt u eraan dat vrijdag vanaf 12.30 uur
de weg van ’t Veerhuis naar de
parkeerplaats van de school afgesloten is
voor het verkeer. Langs deze weg worden
namelijk
de
carnavaslwagentjes
opgesteld.
Morgen
ontvangt
u
via
de
klassenleerkracht ook nog een brief met
afspraken en informatie over het
programma van 9 februari .
We wensen u alvast een hele fijne en
leutige Carnaval.

Belangrijke data:
08-02-18
1e rapport mee
09-02-18
carnavalsoptocht
12-2 t/m 16-02: vakantie
20-02-18
luizencontrole
19-02-18
rapportgesprekken
22-02-18
rapportgesprekken
01-03-18
OR vergadering
01-03-18
MR vergadering
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BSO in Futura
Wellicht heeft u het al in de krant gelezen:
de BSO in Futura gaat stoppen. Het is
momenteel lastig om een “eigen” ruimte
te creëren. Het is woekeren met de
ruimte. De bovenbouw kinderen gaan
naar de opvang aan de Veerkensweg.
Gelukkig is deze afstand tot de school
goed te overbruggen.
Als er meer ruimte in het gebouw van
Futura komt blijft de mogelijkheid
openstaan om de opvang weer in Futura
plaats te laten vinden.

Thema-avond Kind en Media
Mediawijsheid
Op 23 januari heeft de GGD in
samenwerking met het onderwijs en
met de Voorschool een informatieavond
verzorgd in onze school. Hieronder kunt
u nog eens teruglezen waar die avond
over is gesproken.

Scholen en ouders hebben een rol om
leerlingen mediawijs te maken, zodat zij
op een verantwoorde en veilige manier
internet en (sociale) media gebruiken,
zich bewust zijn van kansen en risico's
van mediagebruik door kinderen en weten
hoe ze daarmee om moeten gaan.
Veiligheid voorop
De huidige generatie kinderen en
jongeren weet niet beter dan dat de
wereld vol is van (social) media.
Contacten
leggen,
vraagstukken
oplossen, de wereld bereizen, alles kan
tegenwoordig via je mobiele telefoon. Aan
al deze mogelijkheden zijn ook gevaren
verbonden; cyber-pesten, nepnieuws,
game-verslaving. Het is belangrijk dat

kinderen, jongeren (en ouders) hier
kritisch mee leren omgaan en zichzelf
vragen stellen als: wie is de afzender, hoe
betrouwbaar is informatie en wat
betekent het voor mij? De beste manier
om je kind iets te leren over de risico’s
van sociale media, is door ze ermee te
laten werken, en te laten ervaren wat wel
en niet mag. Als kinderen creatief mogen
zijn en speelruimte krijgen, begrijpen ze
ook je waarschuwingen beter.
Goede balans
Mediaopvoeding betekent je kind leren
om kritisch en bewust te gamen,
internetten, lezen en tv te kijken. De
grootste uitdaging voor ouders is om een
goede balans te vinden. Naast digitale
media, moet er ook tijd zijn om buiten te
spelen, te sporten, te lezen, voldoende te
slapen en met elkaar te praten en te
lachen.
Blijf
met
elkaar
in
gesprek
Ook al heb je zelf niets met sociale media,
het is voor kinderen belangrijk om te
weten dat ze gesteund worden door hun
ouders.
Ouders en kinderen spreken soms een
andere ‘taal’ als het gaat om het
gebruiken van media. Hoe is dat in jullie
gezin? Begrijpen jullie elkaars interesses?
Helpen jullie elkaar verder op internet?
Kunnen jullie nog van elkaar leren? Speel
de Ouder & kind quiz en ontdek in welk
profiel jullie gezin past. Na afloop krijgen
jullie advies én enkele vragen om elkaar
te stellen en het gesprek nog verder op
gang te brengen.
Soorten
begeleiding
van
het
mediagebruik
Alle
ouders
hebben
een
andere
opvoedstijl: de ene ouder is wat
toegeeflijker dan de andere. Als het om
media gaat, kun je drie manieren van
opvoeden kiezen. De meeste ouders doen
een combinatie van alle drie.
Samen genieten van media
Dat houdt in: niet alleen praten, maar ook
samen lezen, samen kijken en beleven. Je
kunt
bijvoorbeeld
meegenieten
of
meegriezelen bij een film, maar ook
meeleven met je kind tijdens het gamen.
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Hierbij gaat het dus vooral om het samen
delen van emoties.
Je kind actief begeleiden
Dat houdt in: veel praten met je kind en
daar zelf mee beginnen. Leg uit wat je
kind ziet en wat jij daarvan vindt. Maar
vertel ook waarom je regels geeft. Leg uit
hoe Kijkwijzer werkt en ga actief op zoek
naar leuke, geschikte mediaproducten die
passen bij de leeftijd van je kind en bij
wat je kind leuk vindt.
Je kind beperken
Dat houdt in: grenzen stellen, regels
geven, verbieden om bepaalde tvprogramma’s te zien of games te spelen
en aangeven hoeveel tijd je kind
maximaal met media bezig mag zijn. Het
installeren van een internetfilter of een
kinderbrowser valt hier ook onder.
Kortom: blijf betrokken, blijf praten
en blijf vragen stellen.
Voor meer informatie en advies kunt u
o.a. terecht bij:
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