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4 september informatieavond voor alle ouders
Start om 19.00 uur.
Eerste schoolweek
We zijn begonnen!
Hopelijk heeft u een fijne en ontspannen
vakantie gehad. Wij hebben er weer veel
zin in en we gaan er een mooi jaar van
maken samen met uw zoon/dochter en
met u.
Als een raket
vliegen we fris
en uitgerust
het nieuwe
schooljaar in.
Afgelopen
maandag
hebben we met zijn allen het nieuwe
schooljaar ingeluid onder het genot van
een fris raketijsje.

Feestweek
Inmiddels heeft u al vernomen dat wij,
OBS De Linde, 40 bestaan! Dit jubileum
wordt uiteraard gevierd.
Afgelopen week heeft u de eerste
informatie ontvangen over het
programma en de komende weken zal
er steeds meer informatie volgen.

Maandag, 10 september, staat in het
teken van dans. ’s Middags vindt om
14.15 uur de uitvoering plaats. Voor de
voorstelling zou het leuk zijn als de
meisjes een jurk of rok aanhebben, met

witte sokjes en eventueel een strik in het
haar. Voor de jongens stellen we het
zeer op prijs als zij een lange of korte
broek met overhemd en eventueel
bretels dragen. De haren strak
achterover gekamd met misschien wat
gel.
(zie ook www.dansinschool.nl)
Reserveer deze datum vast in uw agenda
want het wordt een geweldige
voorstelling!
Donderdag gaan we met zijn allen naar
de Efteling. Ook
hierover krijgt u
nog uitgebreide
informatie. Voor
onze jongste
kinderen is het wel
een heel groot park
en we zullen dan
ook maar een deel
van het park bezoeken. Het
sprookjesbos mag natuurlijk niet
ontbreken.

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

BVL (Brabants Verkeerlabel)
Verkeer

Ook dit jaar vragen wij u vriendelijk om
op de parkeerplaats, bij de fietsenstalling
en op de toegangswegen rekening te
houden met elkaar. Geef elkaar ruimte
en vooral al onze kwetsbare kinderen.
Veiligheid gaat ons allemaal aan!

Welkom op school
Lieuwe Maathuis,
Julia Verhoeven
en Tim van Geel
zijn gestart op De
Linde.
We wensen hen
heel veel plezier
bij ons op school.

Informatieavond
Dinsdag 4 september vindt de
jaarlijkse informatieavond plaats. Op
deze avond wordt u geïnformeerd over
de gang van zaken in de groep.
Wat gaan de kinderen allemaal leren,
hoe wordt er om gegaan met huiswerk,
wat doen wij aan de sociaal emotionele
omwikkeling (Kanjer), welk regels
worden gehanteerd, wat is Snappet enz
enz.
Kortom heel veel informatie die u beslist
niet mag missen!
Noteer de datum alvast in uw agenda!
Meer informatie ontvangt u volgende
week.

Ontruiming
Het is belangrijk regelmatig te oefenen
met de uitvoering van een ontruiming.
Het kan namelijk van levensbelang zijn
dat we snel en adequaat kunnen
handelen, en dat kan
alleen als we
regelmatig oefenen.
Vrijdagochtend 31
augustus voeren we
dan ook een geplande
(en begeleide)
ontruiming uit.
Na verloop van tijd
voeren we ook
onaangekondigde
ontruimingen uit.

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.
Binnenkort zullen drie studenten van de
Pabo bij ons team aansluiten en één
onderwijsassistente.
De studenten zullen zich de komende
weken via het Lindeblaadje aan u
voorstellen.
Wij wensen hen een mooie en leerzame
tijd op De Linde.

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.
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De activiteiten zijn erop gericht de
creatieve ontwikkeling van kinderen te
bevorderen. Op vrijwillige basis en tegen
een geringe vergoeding kunnen de
kinderen zich hiervoor aanmelden.
In de meeste gevallen duren de lessen
een uur en sluiten ze aan op de
schooltijd.
Het eerste blok van de verlengde
schooldag start in week 38 en eindigt in
week 46.

18-07

Jelle van der
Heide
Luuk van der
Heide
Sara Kujovic

22-07

Diégo Wezenbeek

gr 3

27-07

Ischa Plankman

gr 8

28-07

Anne Bartelen

gr 8

29-07

Jan van Popering

gr 2

30-07

Floran Dries

gr 8

30-07

Ruben Dries

gr 8

18-07
18-07

gr 8
gr 8
gr 5

Voor de onderbouw (groep 2 t/m 4)
is de start op dinsdag 19 september. Het
aanbod komt van ‘Van Creatieve Huize”.
En heeft alles te maken met drama.
Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
is het aanbod: CG-Graphics. CGGraphics maakt de bijzondere verbinding
tussen creativiteit, techniek en
mediawijsheid. Nieuwe media zoals foto,
film en 3d maken deel uit van het
programma.
Deze workshops worden gestart op
maandag 17 september van 15.30-16.30
uur.
De kosten bedragen € 8,00. Deze
kunnen de eerste les in een envelop met
naam en de groep worden meegenomen
of het bedrag kan overgemaakt worden
op de schoolrekening NL 44 RABO 0141
1992 53 t.n.v OBS De Linde en onder
vermelding van verlengde schooldag,
naam leerling en groep.
Via de mail ontvangt u mogelijk nog
aanvullende informatie.
U kunt uw kind al wel aanmelden via juf
Nanny;
n.denissen@lindeoudgastel.nl

De jarigen in juli en augustus
05-07

Maud Bartelen

gr 3

07-07

Imre Broos

gr 7

08-07

Rebecca Slager
Fenne van
Nijnatten
Ruben Brouwers
Zuzanna
Bieganska

gr 5

12-07
13-07
5-07

gr 7
gr 8
gr 2

03-08

Joeke Rijsdijk

gr 3

04-08
11-08

Lieuwe Maathuis
Janna Stange

gr 1
gr 6

13-08

Veerle Schenk

gr 6

15-08

Guy Tong Jaroen

gr 8

16-08

Brann van Kuijk

gr 7

18-08

Nikki Hamers

gr 6

24-08

Alicia van Halteren

gr 4

24-08

Joëlla van Halteren gr 5

31-08

Nout Ruijten

gr 2

Belangrijke data
27-08-18: MR vergadering
28-08-18: OR vergadering
31-08-18: studiemiddag:
alle kinderen vrij vanaf 12.00
04-09-18: informatieavond
07-09-18: bekendmaking verkiezing
Leerlingenraad
19-09-18: koffieochtend
13-09-18: uitgave tweede Lindeblaadje.
Feestweek: 10 t/m 14 september
Voortaan wordt het Lindeblaadje eens in
de drie weken uitgegeven
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