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Het team van De Linde wenst u een hele fijne
vakantie.

Afscheid

Vakantierooster en
studiedagen 2018-2019
In het onderstaande overzicht treft u alle
vakanties en studiedagen aan.
In de eerste week na de zomervakantie
ontvangt u van ons weer de
schoolkalender waarop alle data met
activiteiten vermeld staan.
Eerste schooldag:
Studiemiddag
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie

Na vier fijne jaren nemen we afscheid
van juf Manon. Heel veel succes op de
Willen de Zwijger en we gaan je missen!
Meneer Evert-Jan heeft een jaar lang
goed gezorgd voor onze groep 3
kinderen. Ook meneer Evert-Jan wensen
wij heel veel plezier op zijn nieuwe
school.
Volgende week vrijdag gaat juf Manon
trouwen met haar Stef. Op woensdag 4
juli gaan we dat met de kinderen vieren.

Studiedag
Studiemiddag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaartvak.
Pinksteren
Start vakantie
Zomervakantie:
Eerste schooldag:

20 augustus 2018
31 augustus 2018
21 september 2018
15 t/m 19 oktober
2018
19 november 2018
6 december 2018
21 december 2018
t/m 4 januari 2019
4 februari 2019
21 februari 2019
4 t/m 8 maart 2019
5 april 2019
19 april 2019
22 april 2019
22 april t/m 3 mei
2019
27 mei 2019
28 t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
5 juli vanaf 12.00
uur.
8 juli t/m 17
augustus 2019
19 augustus 2019

Wij wensen Manon en Stef een hele
mooie bruiloft en heel veel geluk!
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Kennismaking nieuwe groep

MR (Medezeggenschapsraad)

Komende week gaan de kinderen
kennismaken met de nieuwe juf of
meneer.
De kinderen van groep 2 hebben de
afgelopen weken al regelmatig een
uurtje meegedraaid in groep 3. Dat was
spannend maar ook erg leuk!

Op dinsdag 12 juni vond de laatste
vergadering van dit schooljaar plaats.
We hebben de volgende punten
besproken: de verkeerssituatie, PR,
Evaluatie van de eindtoets (CITO),
ontruimingsplan, de groepsverdeling, de
schoolgids, en Werken met Kwaliteit
(WMK). Op maandag 27 augustus is de
eerste vergadering van het nieuwe
schooljaar.

Eindtoets groep 8

Volgend schooljaar zal een bijzonder jaar
voor De Linde worden. De school bestaat
dan namelijk 40 jaar. Uiteraard laten we
dit niet zomaar voorbijgaan. We gaan dit
samen met de kinderen vieren met een
heuse feestweek, voor en door de
kinderen. In de week van 10 september ,
week 37, hebben we elke dag een
feestelijke activiteit. De organisatie is al
in volle gang…..
In die week blijven veel activiteiten nog
geheim, maar één activiteit gaan we
alvast onthullen.....
Op woensdag 12 september willen we
een vossenjacht houden in het dorp.
Daarbij kunnen we veel hulp gebruiken
van (groot)ouders!!!
Dus heeft u tijd en zin om met een
groepje kinderen op jacht te gaan naar
de ‘vossen’ of wilt u zelf voor ‘vos’
spelen?
Geef u dan snel op, op dit
mailadres;l.huijps@lindeoudgastel.nl

Alvast bedankt
namens alle
Lindekinderen en de
organisatie van de
feestweek!

Elke school in Nederland heeft de
verplichting om een centrale eindtoets af
te nemen bij de kinderen van groep 8.
Op De linde nemen wij de CITO eindtoets
af. De toets scores interpreteren wij bij
voorkeur op individueel niveau, elk kind
haalt het beste uit zichzelf.
De toets berekent ook een schoolscore.
Onze score van de huidige groep 8 was
535,1. Een heel mooi resultaat!
Vergeleken met het landelijk gemiddelde
van 534.9 scoort De Linde hoger. We
zijn trots dat we kunnen zeggen dat we
al jaren boven het landelijk gemiddelde
scoren. De eindscore hebben we bereikt
door ondersteuning te bieden die acht
jaar zo goed mogelijk op elk kind is
afgestemd. We willen bij het verlaten
van onzze van elk kind blijven zeggen:
“Die komt er wel!”

Bericht van de
oudervereniging
De ouderverenging krijgt volgend
schooljaar versterking van twee ouders.
Marjolein Biezen (moeder van Nikki
Hamers) en Anke Bartelen (moeder van
Maud en Stijn) hebben zicht aangemeld.
Van harte welkom!
Helaas gaat de oudervereniging afscheid
nemen van Wendy Struijk omdat haar
dochter naar het voortgezet onderwijs
gaat. Hartelijk dank voor alle inzet van
de afgelopen jaren.
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Belangrijke data:
04-07-18

04-07-18
05-07-18
05-07-18
06-07-18
07-07-18
07-07-18
20-07-18

Juf Manon viert haar
‘trouwen’ samen met de
kinderen van groep 6 in
Willemstad
afscheidsavond groep 8
stampertjesfeest in
groep 1/ 2
14.45 uur: uitzwaaien
groep 8 leerlingen
groep 8 leerlingen vrij
12.00 uur start vakantie
trouwdag juf Manon
start nieuwe schooljaar

Nieuws van derden

Oudenbosch, 23 juni 2018
Aan alle geïnteresseerden
Kindermiddag 2018.
Op woensdag 11 juli 2018 is de
zomerkindermiddag in het
Arboretum Oudenbosch.
Het thema van 2018 is “ Plant-enEter “.
In de tuin zijn 15 opdrachten die met dit
thema te maken hebben. Deelnemende
kinderen mogen alle opdrachten doen,
maar het is niet verplicht. Kinderen
kunnen leren hoe planten groeien en zelf
een zaaipotje maken, en daarin iets
zaaien. Er wordt voorgelezen, er zijn
enkele spellen waarbij je je zintuigen
moet gebruiken, er zijn bloemen om te
proeven. Je mag zelf voor klimplant
spelen, en natuurlijk is er ook een
knutselopdracht. Wij zorgen dat er iets
te drinken is. Er zijn nog diverse andere
opdrachten. Alle opdrachten worden
begeleid door onze vrijwilligers. De wat
oudere basisschoolkinderen kunnen

alleen rondlopen, maar jonge kinderen
hebben begeleiding nodig van een
volwassene.
Picknick in de tuin.
Voor liefhebbers is er voorafgaand aan
de kindermiddag een picknick vanaf
12.30 uur. Iedereen brengt zijn eigen
eten mee, wij zorgen voor iets te drinken
en fruit. Degenen die willen picknicken in
de tuin, kunnen tussen 12.30 en 12.45
uur naar binnen.
De opdrachten voor de kindermiddag
starten om 13.30 uur, na de picknick.
Degenen die niet willen picknicken zijn
van harte welkom vanaf 13.30 uur.
De kinderen kunnen starten tussen
13.30 en 15.00 uur. Vanaf 16.00 uur
kunnen kinderen afmaken waar ze mee
bezig zijn, en om 16.30 uur wordt de
middag afgesloten.
Deelname is 2,50 euro per kind en
volwassene. Volwassenen met jaarkaart
hebben gratis toegang, hun
deelnemende kinderen betalen 2,50
euro.
Als het erg slecht weer is, passen we de
opdrachten zoveel mogelijk aan. Wij
adviseren om degelijke schoenen en
praktische kleding aan te doen.
Het is handig om een (plastic) tas mee
te brengen voor alle spulletjes die je
mee naar huis gaat nemen.
We hopen veel deelnemers te ontmoeten
op deze middag.
Vriendelijke groeten,
Stichting Arboretum Oudenbosch

Het team van de Kindermiddag
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