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12 september informatieavond voor alle ouders
Start om 19.00 uur.
Eerste schoolweek
We zijn begonnen!
Dat was wel even spannend afgelopen
maandag….. nieuw gebouw, nieuwe
pleinen, nieuwe fietsenstalling en nieuwe
juffen of meneren.
Ook voor ons, team van de Linde, was
het spannend: kan iedereen zijn weg,
zijn ingang of lokaal vinden? Eenmaal in
de klas zagen de kinderen elkaar weer
terug na de vakantie en werden de
vakantieverhalen aan elkaar verteld. Een
vertrouwde omgeving.
Uiteraard geeft de ingebruikname van
zo’n mooi nieuw gebouw en omgeving
opstart probleempjes. Het buitenterrein
is nog niet helemaal klaar, soms valt
spontaan het licht even uit en de
klimaatbeheersing werkt nog niet
helemaal zoals het moet. Maar dat hoort
erbij en we zijn ervan overtuigd dat over
een paar weken een hoop kinderziektes
zijn verdwenen.

Samen met de kinderen, die allemaal
een prachtig, nieuw, groen Lindeshirt

hebben gekregen, hebben we het jaar
geopend met het planten van een
prachtige Lindeboom. En uiteraard
hebben we daar met elkaar op getoast
met een glas (kinder)champagne.
We willen de fam van Aken heel hartelijk
bedanken voor het schenken van de
mooie boom.

Zoals we eerder in een mail hebben
aangegeven, hebben we in overleg met
Talente de fietsenstallingen verdeeld: de
stalling aan de kant van de voetbal is
bedoeld voor onze kinderen en het rek
aan de kant van het zwembad voor de
kinderen van TaLente.
Afhankelijk van de ervaringen van de
eerste weken gaan we dan kijken of er
aanpassingen nodig zijn.
Zo gauw als de bestrating en de poort
aan de kant van de voetbal klaar zijn
zullen we om 09.00 de poort op slot
doen zodat de fietsen ook veilig staan.
We willen u, als ouder, vragen om uw
fiets niet in de fietsenrekken te zetten,
maar ernaast. Op die manier kunnen de
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rekken helemaal benut worden door de
kinderen.
Tevens willen we u vragen om vanaf de
fietsenstalling te voet naar de school te
komen. Momenteel ligt er nog veel zand
waardoor je snel uitglijdt en bovendien is
het veiliger voor de hele stroom kinderen
en ouders die naar het gebouw moeten.
Alvast bedankt voor uw medewerking
Het gebouw Futura heeft een heleboel
ingangen. Dit is handig en zorgt ervoor
dat de kinderen en ouders makkelijk
naar binnen kunnen. Tijdens de
schooltijden hebben we niet altijd zicht
op alle ingangen. Vanaf volgende week
gaan we werken volgens het vooraf
bedachte plan van sluiten en openen van
de deuren. De buitendeuren gaan om
08.30 open voor de inloop. Om 9.00 uur
en om 13.15 uur doen we deur op slot.
Zij gaan om 11.50 uur en om 15.00 uur
weer open. Mocht u tijdens de
schooltijden in het gebouw willen, dan
kunt u gebruik maken van de
hoofdingang aan de voorkant, de
zogenaamde tourniquet (of draaideur).
Op die manier houden we zicht op de
gasten in het gebouw en dit draagt weer
bij aan de veiligheid van uw kind(eren).
Alvast bedankt voor uw medewerking.

’s Ochtends om 08.30 gaat de deur open
en kunnen de kinderen naar hun klas.
Afgelopen week hebben alle
(groot)ouders de klas en de school
kunnen bewonderen. Vanaf volgende
week willen wij u vragen om alleen mee
te gaan naar binnen met uw
zoon/dochter als u iets tegen de
leerkracht wil vertellen. Zo beperken we
de drukte in de gangen en kunnen wij
alle aandacht geven aan uw kind.
Uiteraard bestaat er altijd de
mogelijkheid om met de leerkracht in

gesprek te gaan. Het is dan prettig om
vooraf een afspraak te maken.

TSO
De
tussenschoolse
opvang (het
overblijven) is
ook weer van
start gegaan.
Binnenkort ontvangt u een brief met
informatie en waarop u kunt aangeven of
en wanneer uw zoon/dochter gebruik wil
maken van vaste overblijfdagen of
flexibele dagen. Tevens worden de
kosten van het overblijven vermeld en
op welke wijze de betaling gaat
plaatsvinden.

Stagiaires
In samenwerking met Hogeschool Avans
dragen wij bij aan de opleiding van de
toekomstige leerkrachten.
Vanaf dit jaar zijn wij een
opleidingsschool. Onze leerkrachten
worden dan ook geschoold in het
begeleiden en opleiden van de stagiaires.
De onderstaande stagiaires zijn dit
schooljaar op dinsdag aan De Linde
verbonden. Bob Grilis, Christa Compeer,
Nathalie Korebrits en Pascalle van de
Velden zijn tweedejaars studenten.
Tamara Roks is een lio-stagiaire (4de
jaars) en loopt haar stage in groep 5.
Daarnaast kunt u Valerie Takx op
maandag en dinsdag in groep 7 en Kelly
Buurstee in groep 1 /2 op maandag,
dinsdag en woensdag aantreffen. Zij zijn
in opleiding tot onderwijsassistenten. Zij
geven geen les maar ondersteunen de
leerkracht of begeleiden een klein
groepje kinderen.
De studenten zullen zich de komende
weken via het Lindeblaadje aan u
voorstellen.
Wij wensen hen een mooie en leerzame
tijd op De Linde.
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Welkom op school
Anne Bartelen,
Zuzanna
Bieganska,
Jan van
Popering,
Nout Ruijten en
Indy
Uitdewilligen
zijn gestart op De Linde.
We wensen hen heel veel plezier bij ons
op school.

Verlengde Schooldag Blok 1
Tijdens een verlengde schooldag krijgen
de kinderen op twee middagen na
schooltijd activiteiten aangeboden op het
gebied van kunstzinnige vorming. De
activiteiten worden ontwikkeld in
samenwerking met lokaal/regionale
culturele aanbieders en centra voor
kunstzinnige vormgeving, bibliotheken
etc.
Er worden drie blokken (per schooljaar)
met activiteiten aangeboden op De
Linde. Gedurende een periode van 8
weken kunnen leerlingen uit
verschillende groepen deelnemen.
De activiteiten zijn erop gericht de
ontwikkeling van kinderen te
bevorderen. Op vrijwillige basis en tegen
een geringe vergoeding kunnen de
kinderen zich hiervoor aanmelden.
Het eerste blok van de verlengde
schooldag start in week 39 en eindigt in
week 47.
Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4)
is het aanbod Schilderen, met als
inspiratie Mondriaan, Kadinsky en Miro.
Dit zijn beroemde schilders.
De lessen worden gegeven door Hella
Sluyters.

Op dit moment is het nog niet duidelijk
op welke dagen de lessen worden
gegeven.
Via een mail ontvangt u zo spoedig
mogelijk de aanvullende informatie.
U kunt uw kind al wel aanmelden via juf
Nanny;
n.denissen@lindeoudgastel.nl

De jarigen in september
3-9
3-9
6-9
8-9
11-9
13-9
14-9
15-9
22-9
24-9
28-9

Sanela Kujovic
Esmeralda Gövser
Kyra Tak
Guus van Popering
Leia de Jong
Juul van der Veeken
Roos Tamaela
Quiran van Dam
Esmee Vermeeren
Tess Kerstens
Isa Lodders

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

6
3
6
2
4
6
5
3
8
2
5

Belangrijke data
06-09-17:
11-09-17:
12-09-17:
13-09-17:
27-09-17:
29-09-17:

sprookjesfeest groep 3
studiedag: alle kinderen vrij.
informatieavond
start Jantje Beton
start Kinderpostzegels
opening Futura!
18.00-20.00 uur: Open huis!

Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
is het aanbod Technopolis (techniek)
Deze lessen worden gegeven door
Hanneke Weigel.
De kosten bedragen € 8,00
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