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23 maart Linde Lente Markt
17.30-20.00 uur
Oudervereniging
Afgelopen
maandag
hebben de
leden van de
oudervereniging
onze school
weer stijlvol
aangekleed
voor Pasen
Dankjewel!
We zijn er
weer heel blij
mee.
Het onderwijs in Nederland is gratis en
voor alle kinderen. Wat wij wel erg fijn
en gezellig vinden is dat er voor kinderen
extra activiteiten geregeld kunnen
worden. De organisatie van die
activiteiten wordt door vrijwillige inzet
van ouders in samenwerking met het
team gedaan.
Aan extra activiteiten zijn echter ook
kosten verbonden. Denk bijvoorbeeld
aan de popcorn en limonade bij de
filmavond, het cadeautje bij Sint, de
chips na de kinderoptocht, het drinken
bij de kerstmaaltijd en de sportdag en
een deel van het schoolreisje.
Helaas is er een aantal ouders die de
ouderbijdrage nog niet heeft betaald.
Wij en zeker de kinderen zouden het
zeer op prijs stellen als u de
ouderbijdrage alsnog voldoet. Het zou
toch erg jammer zijn als we in de
toekomst kinderen moeten gaan
uitsluiten of activiteiten niet meer
kunnen organiseren.

Er is altijd een mogelijkheid om gespreid
te betalen of om te sparen. Stichting
leergeld kan in sommige gevallen ook
uitkomst bieden. https://www.leergeld.nl/
Neem gerust contact op met Marianne
Fliervoet (directeur)zodat we samen naar
een oplossing kunnen zoeken.

Linde Paaseitjes….heerlijk..
Over een week bent u weer van harte
welkom op onze jaarlijkse Linde Lente
Markt. De organisatie is in volle gang en
we hebben er bijzonder veel zin in.
De verkoop van de Paaseieren is gestart
en de kinderen hebben al weer veel
zakjes verkocht.

Maar natuurlijk kunnen we nog meer
zakjes vullen…… dus…. Heeft u nog
vrienden, kennissen, familie, buren
etc die ook de Paaseitjes van de
Linde zo heerlijk vinden? Vul op het
formulier het aantal zakjes in en geef het
geld en formulier op school af. In
september tijdens de feestweek (ter ere
van ons 40-jarig bestaan) kunnen wij de
kinderen dan weer verrassen met iets
lekkers of leuks…
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Week van het openbaar
onderwijs:
“samen maken we school”

Schoolfotograaf
Het duurt nog
even maar u
kunt het alvast
op de kalender
schrijven.
Maandag 14
mei komt de
schoolfotograaf

Volgende week is het in het hele land “de
week van het openbaar onderwijs”. Het
gekozen thema sluit heel mooi aan bij
ons thema/logo “Samen School zijn”.

Project Halderberge Schoon
Basisscholen schonen op en krijgen
les over afval

Op een openbare school is ieder kind en
iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn
of haar sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond. Het
openbaar onderwijs leert kinderen van
jongs af aan respect te hebben voor
elkaars meningen of overtuiging. Er
wordt op basis van diversiteit en
gelijkwaardigheid actief aandacht
besteed aan overeenkomsten en
verschillen tussen kinderen, zonder
voorkeur voor één bepaalde opvatting.
In Lindeblaadje nr 15 meer info over de
kernwaarden van Openbaar Onderwijs.
Meer informatie over de week van het
openbaar onderwijs kunt u vinden op:
https://www.openbaaronderwijs.nu/
Donderdag, 22 maart, besteden wij, in
het kader van de week van het openbaar
onderwijs, extra aandacht aan
cultuureducatie. Op alle OBO scholen
(Openbare Scholen West-Brabant) wordt
aandacht besteed aan cultuureducatie en
de 21ste vaardigheden.
Op onze school zal daarvoor een
convenant getekend worden.
Alle kinderen van de Linde en
afgevaardigden van de andere OBO
scholen komen bijeen en
worden getrakteerd op
een muzikale
voorstelling die
verzorgd wordt door
Ronald van Meer.

Op 19, 20 en 21 maart a.s. zetten zeven
basisscholen zich in om de omgeving
rond de school vrij te maken van
zwerfvuil. Dit in het kader van
Halderberge Schoon. Ook krijgen de
ruim 300 deelnemende leerlingen
gastlessen over afvalscheiden en
grondstoffenhergebruik.
Gewapend met veiligheidshesjes,
handschoenen en vuilniszakken zetten
ook onze leerlingen zich een middag in
voor een schone leefomgeving. Naast
het creëren van bewustwording over de
schade die zwerfvuil aan kan richten in
de natuur, is het de bedoeling dat de
schoonmaakactie een positief effect
heeft op de buurt.
Gastlessen
Elke school die deelneemt aan
Halderberge Schoon, wordt bezocht door
de Grondstoffenbus van Saver. Terwijl
de ene helft van de klas educatieve
spellen speelt over afval scheiden en hergebruik, volgt de andere helft een
workshop over hergebruik van plastic
verpakkingsafval, ‘Van Pet naar Pret’
genaamd, of een gastcollege afval
scheiden.
De Linde
Onze school neemt volgende week
maandag met groep 6 deel aan deze
jaarlijkse actie "Halderberge Schoon!".
Maandagochtend 19 maart vindt de
centrale opening plaats om 08.45 uur op
het pleintje voor de centrale ingang bij
de draaideur. De groepen 6 van Talente
doen hier ook aan mee.
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Wethouder J.C.M. Wierikx spreekt de
kinderen toe en overhandigt de container
van Schoon Belonen. Wij gaan namelijk
starten met het (verder) scheiden van
afval. Oud papier hielden we al
apart. Het project "Schoon belonen" is
een project voor scholen van SAVER en
de gemeente Halderberge. We
ontvangen een container voor plastic
flesjes (petflesjes), kartonnen
drankverpakkingen en blikjes. Daarnaast
gaan we vanaf volgende week ook het
gft-afval scheiden.
's Middags gaan de kinderen naar de
Grondstoffenbus van SAVER. De
Grondstoffenbus is een rijdend klaslokaal
waarin kinderen leren waarom het
scheiden van afval zo belangrijk is: afval
is grondstof voor nieuwe producten. Hoe
beter gescheiden, dus hoe "schoner" de
afvalstroom, des te beter is deze te
recyclen. Door belangrijke grondstoffen
te hergebruiken, hoeven we deze niet
opnieuw te delven. Zo sparen we de
aarde en het milieu! En geven we afval
meer waarde.... Spelenderwijs leren de
kinderen meer over afval. De kinderen
spelen een aantal educatieve spellen:
memory, kwartet, kringloperbordspel en
ontwerpstudio XS.
Daarnaast gaan de kinderen deze
middag naar het gastcollege "Van PET
naar Pret". Iedereen kent ze wel: de
kleine flesjes met water of frisdrank.
Deze flesjes zonder statiegeld worden
ook wel PET-flesjes genoemd. Op straat,
op het schoolplein, in de speeltuin, in zee
... overal kom je deze flesjes tegen.
Zonde, want ze vervuilen niet alleen het
milieu, maar ze zomaar weggooien is
ook een gemiste kans om er nieuwe
dingen van te maken. Dit alles vormde
de aanleiding voor het bedenken van de
workshop van "PET naar Pret". In deze
workshop laat Rolph Adriaansen op een
interactieve manier en m.b.v. techniek,
creativiteit en veel plezier zien hoe je
zelf van een plastic flesje iets nieuws
kunt maken. Voor een impressie van de
workshop:
https://www.youtube.com/watch?v=vLx
0t0qJWf8&feature=youtu.be
Op dinsdagmiddag 20 maart gaat groep
6 's middags vanaf 14.00 uur deelnemen

aan de Opschoonactie Halderberge
Schoon. Met deze actie willen we de
kinderen bewust maken van het belang
van een schone woonomgeving. Bij het
uitvoeren van deze actie verdelen we de
kinderen van groep 6 in groepjes, die in
de omgeving van de school en
Blankershof gaan opruimen.

MR (Medezeggenschapsraad)
Op donderdag 1 maart vond de
vergadering van MR plaats. De volgende
onderwerpen zijn o.a. aanbod gekomen:
de verkeerssituatie, PR,
ontruimingsoefening, het vaststellen van
de begroting, schoolreis en feestweek.
De volgende vergadering is op maandag
16 april om 19.30 uur. U bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen.

Welkom op school
Louise Klep
is gestart
in
groep 1 /2 We
wensen Louise
heel veel plezier
op De Linde.

Voorleeswedstrijd
Indy van Belle uit groep 8 gaat zaterdag
24
maart
naar
de
regionale
voorleeswedstrijd in Tilburg.
En natuurlijk wensen wij haar heel veel
succes! Zet h’m op Indy.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april vindt de jaarlijkse
sportdag plaats. Dit jaar doen we samen
met Talente mee aan de Koningsspelen.
Dat betekent dat we starten met een
heerlijke ontbijt en daarna staat de dag in
het teken van sport en spel.
Voor die dag zijn we op zoek naar
vaders/moeders/ opa’s of oma’s die ons
kunnen helpen.

OBS De Linde Schoolstraat 3, 4751 CN Oud Gastel 0165518065 info@lindeoudgastel.nl

www.lindeoudgastel.nl

Lindeblaadje nr. 14 Schooljaar 2017 – 2018 15 maart 2018
Heeft u zin en tijd om een heerlijk dagje
de kinderen te begeleiden? U kunt zich nu
al aanmelden bij juf Lidy.
l.huijps@lindeoudgastel.nl

Belangrijke data:
19-03-18
20-03-18
22-03-18

23-03-18
30-03-18
02-04-18
03-04-18
04-04-18

opening Halderberge
Schoon.
opschoondag.
tekenen cultuurconvenant
OBO. Alle kinderen gaan
genieten van een
muziekspektakel met
Muziekmeneer Ronald
Linde Lente Markt
alle kinderen vrij.
Tweede Paasdag; vrij.
studiedag: alle kinderen
vrij.
schoolvoetbaltoernooi.

12-04-18
kledinginzameling.
12-04-18
Anglia examen groep 8.
16-04-18
OR en MR vergadering.
17 t/m 19 april: Eindtoets Cito groep 8.
20-04-18
sportdag
05-06-18
schoolreis
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