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29 september 2017
opening onderwijs- en sportcomplex Futura
Buitenterrein
Het buitenterrein nadert zijn voltooiing
maar er zijn nog een aantal zaken waar
we tegenaan lopen. En dat geldt zeker
voor de verkeersafhandeling en dan
vooral ook op regenachtige dagen.
We zijn hierover in gesprek met de
gemeente en op korte termijn worden
maatregelen genomen om de overlast te
beperken.
Zo heeft u vandaag kunnen zien dat er
blokken zijn geplaatst in de “geulen”
tussen de parkeerplaatsen en morgen,
vrijdag, zal er een verkeersregelaar
aanwezig zijn die de stroom van auto’s
gaat aansturen. Op korte termijn gaat de
gemeente meer rijplaten leggen zodat
in- en uitkomend verkeer elkaar kan
passeren.
We willen u echter ook vragen om mee
te werken aan de veiligheid. Dit kan
door:
 de toegang via het busstation alleen
met de auto te gebruiken, ook als het
regent. Dus niet met de fiets of te
voet.
 rekening te houden met elkaar op het
parkeerterrein.
 de parkeerplaats bij Blankershof te
gebruiken en een (klein) stukje te
lopen.
 de parkeerplaats te gebruiken bij de
ingang van de voetbal.
 als fietser rekening te houden met de
voetgangers. Wij waarderen het als u
bij de ingang van de voetbal uw fiets
aan de hand meeneemt.
 Wij stellen het op prijs dat u niet
fietsend door de wandelaars heen
fietst.



als voetganger gebruik te maken van
het loopgedeelte bij de
voetbalingang.

Deelt u deze
zaken ook met uw
kind?

We willen u nogmaals attenderen op de
tussenstukjes bij de parkeerplaatsen.
Deze worden t.z.t. beplant. Tot die tijd
kunt u hier beter niet over rijden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Mijn naam is
Tamara Roks
en ik ben 22
jaar.
Ik woon in
Oudenbosch
en ben
geboren in
Roosendaal.
Ik zit op dit
moment in mijn laatste jaar van de
PABO te Breda.
Dit jaar zal ik stage lopen in groep 5.
Eerst op maandag en dinsdag en aan het
einde van het jaar ook op woensdag en
donderdag.

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

www.lindeoudgastel.nl

Lindeblaadje nr. 2 Schooljaar 2017 – 2018 14 september 2017
Ik ben vorig jaar voor mijn opleiding
naar Bonaire geweest en heb daar 4,5
maand gewoond. Ik ben daar bezig
geweest met Engelse les geven aan
kinderen van groep 1 tot en met 8.
Mijn hobby’s zijn: duiken, snowboarden,
lezen en onderwaterfotografie. Ik heb
enorm veel zin in komend schooljaar en
als jullie vragen hebben mogen jullie die
altijd aan mij stellen.
Met vriendelijke groet,
Tamara Roks

Kledinginzameling
Op maandag 2 oktober
kunt u op school (bij de
poort) weer uw oude
kleding, kleden en
schoenen inleveren. De school ontvangt
een klein bedrag voor elke kilo die
opgehaald wordt. Dus:…hoe meer kilo’s…
hoe meer geld. U kunt alvast gaan
verzamelen! Locatie van het inzamelen
wordt nog bekend gemaakt.
Alvast hartelijk dank voor de inzameling.

Jantje Beton Loterij
Onze school doet dit jaar weer mee aan
de Jantje Beton Loterij. Van 13 t/m 27
september 2015 verkopen de leerlingen
uit groep 5 t/m 8 loten voor de Jantje
Beton Loterij. De helft van de opbrengst
mogen wij als school zelf besteden aan
spelmaterialen, aankleden van het
schoolplein of actieve buitenactiviteiten.
Jantje Beton kan met de andere helft
van de opbrengst buitenspeelprojecten
in het hele land ondersteunen.

De loterij is een actie gericht op de
verkoop van loten aan familie, vrienden
en kennissen. De kinderen gaan dus niet
langs de deur!

Op woensdag 13 september hebben de
leerlingen alle verkoopmaterialen en een
ouder-infoblad ontvangen. In de klas
werd een instructiefilmpje bekeken. Het
filmpje “Hoe werkt de loterijverkoop via
machtiging” kunt u ook bekijken op
www.jantjebeton.nl/loterij..
Over Jantje Beton
Jantje Beton wil dat kinderen vrij en
avontuurlijk buiten kunnen spelen en
bewegen in hun eigen buurt. Want
buitenspelen is leuk én gezond. Door
mee te doen aan de loterij levert onze
school een bijdrage aan het speelplezier
van duizenden kinderen in Nederland.
Dat is hard nodig in een tijd waarin 80
procent van de kinderen te weinig
beweegt. Wilt u meer weten over de
projecten van Jantje Beton? Ga dan naar
www.jantjebeton.nl/wat-doen-we.
Heeft u nog vragen over de loterij?
Neem dan contact op met juffrouw Lidy
of ga naar de informatiepagina voor
ouders op www.jantjebeton.nl/loterij.
U vindt daar ook de antwoorden op de
meest gestelde vragen over deze actie.

Cultuurprojecten
Twee keer per jaar werken we met de
hele school aan hetzelfde thema in
projectvorm. De onderwerpen zijn erg
wisselend en komen uit natuurzaken,
wereldzaken of tijdzaken af. Gedurende
een aantal weken wordt er klas
overstijgend en vak overstijgend
gewerkt.
Het doel hiervan is om de verschillende
onderdelen van cultuur te integreren met
de zaakvakken zodat de kinderen hun
talenten kunnen aanspreken en leren
samenwerken met kinderen uit andere
groepen en andere leerkrachten.
Aan de hand van een verhalend ontwerp
gaan de kinderen aan de slag met een
thema.
De doelen worden uitgewerkt in
workshops met keuze uit; beeldende
vorming muziek, dans, drama, literatuur,
media en techniek. Elke leerkracht
neemt een workshop voor zijn rekening
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en daarnaast worden er
cultuuraanbieders ingehuurd om
workshops te geven.
Aan het einde van een cultuurproject
wordt het resultaat met de ouders
gedeeld.

Opening
Op 29 september zal de school officieel
geopend worden! Uiteraard worden de
kinderen ook daarbij betrokken. Het
programma voor de kinderen houden we
natuurlijk geheim…..
Ik wil u al wel vast uitnodigen voor het
onderdeel waar ook de kinderen bij
uitgenodigd zijn. Dit onderdeel zal buiten
plaats vinden bij het kunstgrasveld en
start om 14.45 uur.
In de bijlage bij dit Lindeblaadje treft u
ook een uitnodiging aan voor de “open
avond”. Ook dan bent u met familie,
kennissen en buren van harte welkom
om de school van binnen te komen
bewonderen.

Belangrijke data:
27-09-17: start Kinderpostzegels
29-09-17: opening Futura!
18.00-20.00 uur: Open huis!
02-10-17: kledinginzameling
04-10-17: start kinderboekenweek
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