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5 juni schoolreis
Formatie
De afgelopen weken zijn er gesprekken
gevoerd met leerkrachten en met de
personeelsfunctionaris van St OBO over
de inzet van personeel op De Linde voor
het schooljaar 2018-2019.
Zoals u wellicht weet zijn zowel juf
Manon en als ook meneer Evert-Jan op
twee scholen werkzaam binnen onze
Stichting.
Beide leerkrachten hebben de voorkeur
uitgesproken om fulltime op één school
te willen werken en helaas is er op De
Linde momenteel geen ruimte voor een
fulltime leerkracht.
Juf Manon zou erg graag op De Linde
willen blijven maar kan nu fulltime aan
de slag op OBS Willem de Zwijger in
Willemstad.
Wij vinden het uiteraard ook heel erg
jammer dat Manon ons gaat verlaten
maar hebben alle begrip voor het feit dat
zij graag fulltime op één school werkt.
Voor meneer Evert-Jan is een fulltime
functie op OBS De Klimroos in
Roosendaal beschikbaar en daar gaat hij
dan ook vanaf 20 augustus aan het
werk. Jammer dat hij De Linde gaat
verlaten maar fijn voor Evert-Jan dat
fulltime aan de slag kan.
Wij wensen Manon en Evert-Jan heel
veel succes en plezier op hun nieuwe
werkplek.
Juf Tamara die het afgelopen jaar in
groep 5 haar lio-stage heeft gelopen

heeft afgelopen week haar beoordeling
ontvangen. Met een 8 ½ heeft ze haar
stage afgerond. En wij zijn dan ook heel
trots en blij dat zij vanaf volgend
schooljaar twee dagen op De Linde komt
werken.
Tamara van harte gefeliciteerd en
welkom op De Linde.

Schooltijden
In overleg en met
instemming van de
MR zal de schooltijd
op woensdag
aangepast worden.
De kinderen zijn
niet om 12.30 uur
uit maar een
kwartier vroeger en wel om 12.15 uur.
Volgend schooljaar zetten we het
onderwerp continurooster/ vijfgelijke
dagen model (weer) op de agenda.

Gezondheidsonderzoek GGD
In de weken 24
en 25 (11 t/m 22
juni) zal de GGD
op De Linde
aanwezig zijn.
Bij kinderen die
geboren zijn in 2007 en 2012 wordt een
gezondheidsonderzoek afgenomen.
De ouders van de betreffende kinderen
worden door de GGD op de hoogte
gebracht.
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Kwaliteitszorg
In ons schoolplan staat beschreven dat
wij kritisch naar ons onderwijsaanbod
kijken en voortdurend werken aan
kwaliteitsverbetering.
Voor dit schooljaar staan voor ons team
o.a. de kaarten “interne communicatie”
en “beroepshouding” gepland. Door
kritisch deze kaarten met het team in te
vullen en na te bespreken wordt
inzichtelijk gemaakt waar wij ons zelf
kunnen verbeteren. WMK (Werken Met
Kwaliteit) 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 jaarlijks een
vragenlijst sociale veiligheid moeten
uitzetten onder de kinderen van groep 5
t/m 8. 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 komende
weken gaan de kinderen vanaf groep 5
deze lijst digitaal op school invullen.
Vorige week heeft u een inlogcode
ontvangen waarmee u de vragenlijst
voor ouders in kunt vullen.

Wij hopen 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, want….. de Linde wil
structureel aan de kwaliteit blijven
werken…..
Wij waarderen het zeer als u de
moeite wilt nemen om deze
vragenlijst in te vullen. Alvast heel
hartelijk dank

Welkom op school
Mohammed
Attaf start 17
mei in groep
1/2. We wensen
Mohammed heel
veel plezier op
de Linde

Medezeggenschapsraad
Op dinsdag 8 mei vond de MRvergadering plaats. We hebben de
volgende
punten
besproken:
de
verkeerssituatie,
PR,
leidraad
bij
vervangingsproblematiek, ontruimingsoefening, het communicatieplan, nieuwe
schooltijd op woensdag in het schooljaar
2018-2019 en over het AVG(Algemene
Verordering Gegevensbescherming). Op
12
juni
staat
de
volgende
MR
vergadering gepland.

Schoolatletiek

Tijdens een zonovergoten
woensdagmiddag van 18 april jl. hebben
deze 10 kanjers uit groep 8 een 3e plaats
behaald tijdens de voorrondes
Schoolatletiek West Brabant. (Tycho
staat niet op de foto).
Zaterdag 27 mei zullen zij meedoen aan
de finale die plaats gaat vinden in
Bergen op Zoom. Wij wensen ze alvast
veel plezier en succes.

Al veel ouders hebben de lijst ingevuld.
Denkt u er ook aan?
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Bericht van de website van Sine:
Steam: van elkaar en met elkaar
leren
Een STEAM-les vandaag samen met
leerkracht Simone voor en ouders van
basisschool de Linde. Een prima,
constructieve STEAM-ochtend waarin de
kinderen als eerste het verhaal horen
over Austin: een verhaal over een
jongetje uit groep drie die opnieuw
probeert, doorzet en niet opgeeft. Hij
wordt hierbij ondersteund door zijn
klasgenoten die waardevolle tips geven
zijn werk elke keer een stukje beter te
maken.

Wij bemerken dat de kleuters heel goed
begrijpen
dat
het
binnen
dit
waargebeurde
verhaal
gaat
om
persoonlijke groei, op ontwikkeling van
karakter om verder te komen…om te
kunnen leren. Daarna hebben we door
het aanbieden van verschillende Steam
activiteiten (Flexibel circuit, Scratch jr, ,
de toren voor Kikker en de knikkerbaan
de koppeling gemaakt om dit gegeven in
de praktijk te brengen en op onszelf te
betrekken.

elke vraag hun vinger op te steken..
maar eerst zelf te gaan uitzoeken,
proberen en te experimenteren. De
oplossingen
waar
kinderen
mee
aankomen zijn fenomenaal…Het is vaak
een kwestie van de kinderen de ruimte
en de tijd te geven fouten te maken,
opnieuw te proberen en te laten leren
door zelf te doen. Vaak vergeten we dat
het ontwikkelen van deze waardevolle
leerhouding gepaard gaat met zelf vallen
en zelf weer opstaan, zonder dat
volwassenen te snel ingrijpen en risico’s
graag voor het kind willen vermijden.
Complimenten voor juf Simone en haar
leerlingen!

Schoolatletiek

Tijdens een zonovergoten
woensdagmiddag van 18 april jl. hebben
deze 10 kanjers uit groep 8 een 3e plaats
behaald tijdens de voorrondes
Schoolatletiek West Brabant. (Tycho mist
op de foto). Zaterdag 27 mei zullen zij
meedoen aan de finale die plaats gaat
vinden in Bergen op Zoom. Wij wensen
ze alvast veel plezier en succes.
De meeste kinderen pakken dit op een
natuurlijke manier op door niet direct bij
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De jarigen in mei

Belangrijke data:

1-5 Stijn Derene

gr. 3

2-5 Rein Frijters

gr. 2

2-5 Isa Willemse

gr. 7

10-5 Quintijn van Aken

gr. 6

13-5 Sem van Belle

gr. 4

15-5 Ninthe Schenk

gr. 8

16-5 Kayleigh Deijkers

gr. 7

19-5 Luke de Jong

gr. 6

20-5 Amani Attaf

gr. 7

22-5 Abbey-may Kool

gr. 5

22-5 Daniël Tak

gr. 3

26-5 Lies Frijters

gr. 4

30-5 Timo de Nijs

gr. 8

21-05-18
01-06-18
05-06-18
08-06-18

Tweede Pinksterdag
studiedag
schoolreis
laatste dag om de
vragenlist in te vullen
13 t/m 15 juni: kamp groep 8
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