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Woensdag 7 maart: koffieochtend
Van 08.45-09.30 in de teamkamer
Koffieochtend
Woensdag 8 maart bent u weer van
harte welkom op de koffieochtend.
Onder het genot van koffie of thee
bespreken we informeel schoolse zaken.
Heeft u vragen? Heeft u leuke ideeën?
Kom gezellig naar onze teamkamer om
daarover van gedachten te wisselen. We
verzamelen bij de koffiecorner.
Tot woensdag.

Voorleeskampioen

vertegenwoordigen op de gemeentelijke
kampioenschappen.
Afgelopen woensdag kwamen alle
winnaars van de Halderbergse scholen
bij elkaar om hun voorleeskwaliteiten te
vertonen.
Deze happening vond plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Indy las voor uit het boek “Blote
Vakantie” van Marjon Hoffman.
Haar klasgenoten hadden een prachtig
spandoek gemaakt en moedigden Indy
aan.
Van harte gefeliciteerd Indy. We zijn
trots op je en alvast heel veel succes bij
de volgende ronde waar je de gemeente
Halderberge gaat vertegenwoordigen.

Brandveiligheid
Op 5 februari is ons gebouw “Futura”
beoordeeld op de mate van
brandveiligheid en op de aanwezigheid
van brandveiligheidsvoorschriften. De
gemeente heeft hiertoe opdracht
gegeven aan de brandweer, sector
risicobeheersing.
Na de rondgang door het pand, is
geconcludeerd dat het gebruik van het
gebouw voldoet aan de regelgeving.
Indien u wil weten welke kaders
gehanteerd zijn kunt u contact opnemen
met ondergetekende.
Marianne Fliervoet.

Bericht van de bibliotheek
Indy uit groep 8 is de voorleeskampioen
van onze school en daarom mocht zij ons

De bibliotheek op School in Futura
De bibliotheek in Oud Gastel is
veranderd. De boeken zijn uit de
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vestiging gehaald en verdeeld over de
school en vestiging Oudenbosch.
Wat is er in de toekomst mogelijk:








Volwassenen: Er is een haal- en
brengpunt in Oud Gastel (Pluspunt
Surplus) dit is vanaf woensdag 14
februari 12.00u geopend zijn.
Iedereen kan hier gereserveerde
boeken ophalen en terugbrengen. De
vrijwilligers zullen op vaste
momenten aanwezig zijn om leden
hulp te bieden bij het reserveren op
de raadpleegpc.
De locatie is iedere werkdag geopend
van 9.00 – 16.30u en op
donderdagavond van 19-21u. De
tijden waarop een vrijwilliger
aanwezig is zijn als volgt:
o Maandag 12.00 – 13.30 uur
o Woensdag 14.30 – 16.00 uur
o Vrijdag 12.00 – 13.00 uur
Kinderen basisschool: In Futura staan
de jeugdboeken voor de kinderen. De
kinderen kunnen hier gebruik van
maken en op termijn komt hier een
uitleensysteem wat binnen de school
gebruikt gaat worden
Baby’s en peuters, hiervoor zijn we
nog aan het zoeken welke
mogelijkheden er zijn

04-03
04-03
05-03
07-03
14-03
15-03
17-03
20-03
21-03
23-03
25-03
31-03

Staff v d Kasteele
Bas Koevoets
Ninke Rijsdijk
Tess Malfait
Maithe Maathuis
Jersey Hernmes
Luca v d Zanden
Fenna Baremans
Lens van den Hurk
Sophie de Klerk
Carmen Aarsen
Zoë van der Velde

gr.8
gr.7
gr.5
gr.3
gr.1
gr.8
gr.6
gr.6
gr.8
gr.4
gr.5
gr.3

Welkom op school
Guy Tong
Jaroen is de
nieuwe
klasgenoot van
de kinderen in
groep 7. Veel
plezier op De
Linde, Guy.

Terugblik Carnaval

Heeft u nog boeken die zijn uitgeleend?
Dan kun u deze terugbrengen in het
haal- en brengpunt of in vestiging
Oudenbosch. Niet op de school, want
daar is nog geen uitleensysteem.
We houden u op de hoogte van verdere
ontwikkelingen.
Bibliotheek VANnU

De jarigen in maart
Het is al weer even geleden…. Maar we
kunnen terugkijken op een hele gezellige
Carnavalsdag op De Linde.
De Prins met zijn gevolg liep in de
speelzaal de polonaise met de kleuters en
vervolgens waren de kinderen uit groep 3
en 4 aan de beurt om te dansen en te
zingen. Alle kinderen van groep 5 t/m 8
zijn samen met de Prins in optocht naar
de tent op de markt gegaan om daar het
feestje voort te zetten.
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De middag stond in het teken van de
grote scholenoptocht.
Wat had iedereen weer enorm zijn best
gedaan om er iets van te maken.
Prachtig was het!
Bij terugkomst was er voor iedereen chips
en limonade. Hartelijk dank aan de
ouderraad die voor dit lekkers had
gezorgd.
Leden van de ouderraad stonden
bovendien klaar met koffie en thee.
Dank voor alle goede zorgen. Zonder
jullie kunnen we niet!

Jumbo spaaractie
Weet je nog dat we in de herfst zo veel
Jumbo kaartjes hebben ingevoerd? We
hebben daar uiteindelijk net iets meer
dan € 1000,- mee gespaard. Nu mochten
we vanaf januari het geld uitgeven. We
hebben ervoor gekozen om voor elke
groep buiten speel spullen aan te
schaffen.
In elke groep zijn er nu 2 tassen vol met
tennisrackets, ballen, een score bord,
lolo ballen en kat- en muisstaartjes. De
kinderen zijn er al volop mee aan het
spelen. Een goede keuze dus.
We willen bij deze iedereen bedanken
voor het invullen van de vele kaartjes.

Belangrijke data:
01-03-18
01-03-18
01-03-18
06-03-18
07-03-18
07-03-18
23-03-18

inloopspreekuur logopedie
OR vergadering
MR vergadering
inschrijfavond voor het
Voortgezet Onderwijs
inschrijfavond voor het
Voortgezet Onderwijs
koffieochtend
in
de
teamkamer
Linde Lentemarkt

Het logopedisch inloopspreekuur wordt
gehouden op donderdag 1 maart van
8.30 tot 9.00 uur in de spreekkamer
naast de rode trap.

Schoolreisje
Op
de
schoolkalender
staat
het
schoolreisje gepland op 4 juni. Door
planning van bussen en parken wordt
deze dag verplaatst naar 5 juni.
Noteert u het alvast op de kalender en in
uw agenda?
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