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Fijne Paasdagen
2 april: studiedag, alle kinderen vrij.
Kwaliteitszorg

In ons schoolplan staat beschreven dat
wij kritisch naar ons onderwijs-aanbod
kijken en voortdurend werken aan
kwaliteits-verbetering. Een goed up-todate kwaliteitszorgsysteem, om dit te
monitoren is: werken met het digitale
kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met
Kwaliteit). Door middel van
kwaliteitskaarten en een
vierjarenplanning hebben we afspraken
gemaakt dat alle scholen per schooljaar
meerdere kwaliteitskaarten gaan invullen
en analyseren en hierop volgend een
verbeterplan schrijven of acties
uitzetten. Voor dit schooljaar staan voor
ons team de kaarten: interne
communicatie, zorg en begeleiding en
integraal personeelsbeleid op het
programma. Door kritisch deze kaarten
met het team samen te stellen, in te
vullen en na te bespreken wordt
inzichtelijk gemaakt waar wij ons zelf
kunnen verbeteren.
WMK is echter niet alleen een systeem
voor leerkrachten. Ook de kinderen en
ouders kunnen vragenlijsten invullen.
Vanuit de overheid is verplicht gesteld
dat alle scholen eens in de twee jaar een
vragenlijst sociale veiligheid moeten
uitzetten onder ouders en leerkrachten.
Onder de leerlingen wordt jaarlijks een
vragenlijst uitgezet. Dit om van alle
scholen in beeld te krijgen of kinderen
graag naar school gaan, of ze zich veilig
voelen en het welzijn in het algemeen.

De kinderen vanaf groep 5 zullen deze
lijst voor eind april digitaal op school
invullen
Binnenkort ontvangt u een aparte mail
met een link en een eigen inlogcode.
Met deze inlogcode komt u bij de
vragenlijst. Wij hopen van harte dat u de
tijd wilt nemen om deze vragenlijst in te
vullen. Het zal u ongeveer 5 minuten
kosten en de school is hier erg mee
geholpen.
Wij waarderen het zeer als u de moeite
wilt nemen om deze vragenlijst in te
vullen. Alvast heel hartelijk dank.
Marianne Fliervoet

Kernwaarden openbaar
onderwijs
Vorige week was het de week van het
openbaar onderwijs. Waar staat
openbaar onderwijs voor?
De openbare school heeft plaats voor
ieder kind. In de wet heet dit 'algemeen
toegankelijk'. De openbare school is
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daarom hét voorbeeld van ‘de
samenleving in het klein’. Op de
openbare school worden kinderen zo
goed mogelijk voorbereid op hun rol in
de samenleving. De school geeft daarbij
zelf het voorbeeld, door de manier
waarop zij omgaat met de leerlingen,
ouders, personeelsleden en de omgeving
van de school. De leerkrachten spelen
daarbij natuurlijk een belangrijke rol.
Het karakter van
de openbare
school wordt voor
een belangrijk
deel bepaald door
de kernwaarden
van het openbaar
onderwijs. Die kernwaarden maken de
openbare school tot hét onderwijs van
deze tijd.
Ieder kind is welkom
Op de openbare school spelen
levensovertuiging, etniciteit of seksuele
geaardheid geen rol bij toelating.
Wederzijds respect
Op de openbare school is er respect voor
ieders mening en wordt de diversiteit
aan opvattingen aangegrepen om van
elkaar te leren.
Waarden en normen
Op de openbare school worden de
normen en waarden van de Nederlandse
samenleving gerespecteerd. Deze
verworvenheden geven ruimte voor
opvattingen van minderheden.
School en de samenleving
De openbare school heeft een open
karakter. Zij betrekt de omgeving actief
bij haar activiteiten en neemt op haar
beurt actief deel aan de omgeving.

Elke leerkracht is benoembaar, ongeacht
zijn of haar seksuele voorkeur,
geloofsovertuiging, politieke opvatting of
afkomst.

Verlengde schooldag Blok 3
Maandag 9 april start het derde blok van
de verlengde schooldag.
Voor de onderbouw staat slagwerkschool
Rondomtrom op de planning.
De kinderen leren hier de beginselen van
het spelen op een djembé. Dit is een
Afrikaanse trommel.
De laatste workshop is op maandag 18
juni.
Voor de bovenbouw komt CG graphics.
Tijdens deze workshops leren de
kinderen werken met 3D printpennen.
Deze workshops worden gegeven op
dinsdag. De eerste is op 10 april, de
laatste op dinsdag 19 juni.
U kunt uw kind opgeven via juf Nanny
n.denissen@lindeoudgastel.nl
De kosten bedragen 8 euro en dienen
voor aanvang van de eerste workshop te
worden voldaan op rekeningnummer
NL44RABO 0141199251, ten name van
OBS De Linde onder vermelding van;
VSD blok 3, naam, achternaam en groep
van uw kind.
Wees snel want er zijn maar een beperkt
aantal deelnemers mogelijk!!!

Welkom op school
Anouk
Matthijssen
start 3 april in
groep 1 /2.We
wensen Anouk
heel veel plezier
op De Linde

Schoolreis

Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt ruimte voor
levensbeschouwing en godsdienst,
omdat deze onlosmakelijk verbonden
zijn aan de samenleving.
Iedereen benoembaar
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Linde Lentemarkt

OBO cultuur estafette
Vorige week vond de aftrap plaats voor de
cultuurestafette. Alle OBO scholen en dus
ook De Linde gaan meer dan gebruikelijk
aandacht besteden aan beeldende en
podiumkunsten, maar ook poëzie en
literatuur. De afspraken hierover zijn in
een overeenkomst vast gelegd.
Muzikant Ronald van Meer verzorgde deze
aftrap met een muzikale show waarin de
kinderen actief deel namen.

Wat was het weer gezellig op de Linde
Lente Markt! Kinderen hebben genoten
van de spelletjes, ouders hebben genoten
van de optredens en iedereen was
fanatiek bij het Rad van Fortuin.
Een hapje en drankje maakten de avond
compleet.
Heel hartelijk dank aan iedereen die
meegewerkt heeft aan deze prachtige en
gezellige avond.

Belangrijke data:
Luizenmoeders
Nee…. We willen u niet vragen om mee
te doen aan het programma
“luizenmoeders” maar we zijn wel op
zoek naar moeders/oma’s die ons willen
helpen met de luizencontrole.
Elke dinsdag/woensdag na een vakantie
worden alle kinderen gecontroleerd.
En vele handen maken licht werk…. Met
meer ouders is het maar een klein uurtje
werken.

30-03-18
02-04-18
03-04-18
04-04-18
12-04-18
12-04-18
16-04-18
17 t/m 19
20-04-18
05-06-18

alle kinderen vrij.
Tweede Paasdag; vrij.
studiedag: alle kinderen
vrij.
schoolvoetbaltoernooi.
kledinginzameling.
Anglia examen groep 8.
OR en MR vergadering.
april: Eindtoets Cito groep 8.
sportdag
schoolreis
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