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Schoolreis
dinsdag 5 juni 2018
Groepsbezetting
In een vorig Lindeblaadje
hebben we u al verteld dat we volgend
schooljaar starten met 7 groepen,
Inmiddels is ook bekend wie de
verantwoordelijke leerkrachten voor de
groep worden.
Groep 1 /2: juf Simone 3 dagen en juf
Anke 2 dagen.
Groep 3: juf Moniek 4 dagen en juf
Nanny 1 dag
Groep 4: juf Petra 3 dagen en juf Nanny
2 dagen.
Groep 5: juf Vivianne 3 dagen en juf
Tamara 2 dagen.
Groep 6: juf Lidy 4 dagen en juf Celeste
1 dag.
Groep 7: meneer Jan 5 dagen.
Groep 8: juf Celeste 2 dagen en juf
Armanda 3 dagen.

Schoolvragenlijst
Heeft u de
enquête al
ingevuld?
Alvast bedankt
voor uw
medewerking.

Oudergesprekken
Vrijdag 22 juni ontvangt u het tweede
rapport van uw zoon/dochter. In week
26 staan er oudergesprekken gepland.
Deze gesprekken zijn facultatief. Dat wil
zeggen dat u van ons een uitnodiging

ontvangt als wij het belangrijk en/of
noodzakelijk vinden om u nog te
spreken. Maar ook u heeft de
mogelijkheid om een gesprek aan te
vragen. Wilt u graag nog een gesprek?
Stuur dan een mailtje naar de leerkracht
van uw zoon/dochter.
Kinderen en ouders van groep 7 worden
allemaal uitgenodigd in verband met
informatie over de plaatsingswijzer.
Meneer Jan neemt daarvoor contact met
u op.

Koffieochtend
Woensdag 6 juni staat de laatste
koffieochtend van dit schooljaar gepland.
Wilt u iets delen met of vragen aan
andere ouders of met de school?
Kom om 08.45 uur naar de teamkamer
van De Linde.
Marianne is aanwezig en kan u ook alles
vertellen over “schoolzaken”
(bijvoorbeeld: wat wordt er gedaan met
de uitslag van de ouder enquête of de
leerling enquête)
We stoppen weer om 09.30 uur.
De koffie en thee staan klaar! Komt u
ook?

De jarigen in juni
1-6

Geert de Klerk

gr. 8

2-6

Sjoerd Scheepers

gr. 3

5-6

Keano Burggraaf

gr. 5

14-6

Maik Malfait

gr. 2

16-6

Dani Leehuis

gr. 2

18-6

Lorenzo Wezenbeek

gr. 3
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18-6

Imke De Graaf

gr. 7

18-6

Minke Laros

gr. 6

24-6

Damion de Bakker

gr. 8

26-6

Shane Buster

gr. 5

28-6

Sammie De Graaf

gr. 3

30-6

Indy Uitdewilligen

gr. 1

Atelier De Linde
(ontwerpend leren)
Afgelopen weken hebben alle kinderen
aan projecten rondom verkeer,
techniek, milieu en water gewerkt.
Zo heeft groep 7 oplossingen bedacht
voor de verkeersstroom van fietsers en
voetgangers langs onze school en heeft
groep 4 ontdekt op welke wijze ze water
kunnen zuiveren. In elke groep werd een
probleemstelling gegeven en zijn
kinderen in groepjes onderzoekend aan
het werk gegaan om tot een oplossing te
komen. Deze ontwerpen zijn in o.a.
beeldende vorm, toneel en PowerPoint
vanmiddag gepresenteerd aan de andere
groepen. De kinderen zijn tot geweldige
en verrassende resultaten gekomen. De
weg er naar toe was evenzo belangrijk,
want er moest natuurlijk veel overlegd
worden om tot een gezamenlijk resultaat
te komen. De samenwerking verliep heel
goed en we hebben kunnen constateren
dat ze dat ook gewend zijn. Met veel
plezier hebben de kinderen aan deze
projecten gewerkt.
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Behendigheid op de fiets! Oefenen en
soms best lastig….

Tijdens dit project hebben we ook
bezoek gehad van de ambulance en de
politie.
En wat waren we onder de indruk van
het verhaal van de vader van Tommy
Boy, die iedereen het gevaar liet ervaren
van het gebruik van de mobiele telefoon
o de fiets.
Zie ook:

https://www.bndestem.nl/roosendaal/verha
al-van-appende-tommy-boy-maakt-diepeindruk-op-de-linde~ac59a8a7/

Wat hebben we genoten van alle
activiteiten.
Namens alle leerkrachten en alle
kinderen willen we alle (groot)ouders en
gasten heel hartelijk danken voor hun
hulp en inzet.

Welkom op school
Thijs Bartelen
start 17 juni in
groep 1 /2. We
wensen Thijs
heel veel plezier
op De Linde
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Verjaarsdagscadeau

Oproep TSO

Alle juffen en meneren werden
donderdmiddag verrast door de
Ouderraad. Ze kwamen met een grote
doos waarin diverse muziekinstrumenten
zaten. Een cadeau voor alle juffen en
meneren die dit jaar jarig zijn geweest.

Wie zou onze TSO-groep (overblijfgroep)
willen komen versterken?
We zijn op zoek ouders/oma’s/opa’s die
willen invallen of die een dag willen
komen helpen bij het overblijven.
Het neemt ongeveer 1 ½ uur tijd in beslag
en u ontvangt een vrijwilligersbijdrage.
Meer informatie bij juf Marie-Therèse.

Heel harteljk dank. Samen met de
kinderen gaan we hiervan genieten en
veel muziek maken.

Belangrijke data:
01-06-18
studiedag
05-06-18
schoolreis
12-06-18
OR en MR vergadering
13 t/m 15 juni: kamp groep 8
29-06-18
tweede rapport

Nieuws van derden
Wil jij graag een
muziekinstrument leren
bespelen?

Verkeersexamen groep 7
Wat een knappe kinderen……
Het verkeersdiploma is binnen…..
Het verkeersexamen bestaat uit een
theoretisch deel een praktisch deel.
Afgelopen woensdag hebben ze een
fietsparcours door Oud Gastel afgelegd
om te laten zien hoe je je in het verkeer
gedraagt en aan welke regels je moet
houden.

Kom naar de Open Dag op 16 juni!!!
Ook dit jaar is er weer een Open Dag
van het Kunstencollectief in Oudenbosch.
Op zaterdagmiddag 16 juni is iedereen,
jong en oud, die eens een muziekinstrument wil proberen, informatie wil
over cursussen, een proefles wil
afspreken of gewoon eens wil komen
kijken hoe dat nu in zijn werk gaat met
instrumentale muziekles van harte
welkom.
In Oudenbosch kun je de volgende
instrumenten gaan proberen:
klarinet, saxofoon, cello, dwarsfluit,
gitaar, elektrisch gitaar en basgitaar,
viool, keyboard, piano en blokfluit.

Van harte gefeliciteerd!

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

www.lindeoudgastel.nl

Lindeblaadje nr. 18 Schooljaar 2017 – 2018 31 mei 2018
Op de site van het Kunstencollectief kun
je natuurlijk ook alle docenten vinden.
www.kunstencollectief.nl
Loop eens binnen. Misschien wel de
hobby voor je leven!
De Open Dag wordt gehouden op
zaterdag 16 juni in basisschool De
Klinkert te Oudenbosch van 14.00 uur
tot 16.00 uur.
Graag tot ziens!
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