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21 september studiedag
alle kinderen vrij
Ouder- en
leerlingvragenlijsten
Afgelopen schooljaar in mei/juni heeft u
een oudervragenlijst ingevuld. De
respons op de lijst was 40% en dat
scoort een voldoende.
De vragen die gesteld werden hadden
betrekking op “mijn kind voelt zich veilig
op school” en ”mijn kind heeft het naar
haar/zijn zin op school”. De scores waren
respectievelijk een 7,8 en een 7,7.
Wij zijn blij met deze mooie scores maar
het kan natuurlijk altijd beter. De
zichtbaarheid van ons handelen kan
beter. Een bijvoorbeeld kan zijn dat wij
een ruzie/conflict tussen kinderen al
samen met hen hebben opgelost maar
dat u daar thuis niet van op de hoogte
bent. Loopt het conflict op dan zullen we
u altijd via mail of telefoon op de hoogte
brengen. Kleine schermutselingen tussen
kinderen worden op school besproken en
opgelost. Uiteraard kunt u altijd mailen
of bellen als er vragen zijn.
Vanaf dit schooljaar lopen alle
leerkrachten bij het uitgaan van de
school mee naar buiten. U kunt de
leerkracht makkelijk aanspreken of iets
vragen en ook de leerkracht kan iets aan
u melden of vragen.
Bij ‘opmerkingen’ in de vragenlijst
kwam een zin voorbij: ”dan hoor ik het
graag”. Gezien het een anonieme
vragenlijst is kan er geen antwoord
gegeven worden.
Mocht u nog vragen hebben of
anderszins iets willen weten loop dan
gerust binnen! De deur staat (bijna
altijd) open. De meeste ochtenden loop

ik voor schooltijd buiten en kunt u mij
ook aanspreken. Mijn werkdagen zijn
van maandag t/m donderdag.
Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8
hebben een vragenlijst ingevuld en zij
gaven hun en onze school:
een 8,5 op “ik voel me veilig op school”
en een 8,2 voor “ik heb het naar mijn zin
op school.
Hier spreekt uit dat we een klimaat
binnen onze school creëren waar
kinderen gehoord, gezien en serieus
genomen worden. Daar zijn we trots op!
De leerlingenraad draagt er ook aan bij
dat leerlingen serieus genomen worden
en dat we naar ze luisteren.
Marianne Fliervoet

Feestweek van De Linde

Eindelijk was het zo ver……afgelopen
maandag zijn we gestart met de
feestweek!! In de hal bij de rode trap
opende juf Marianne deze feestweek.
Alle kinderen zongen het Linde lied
samen met groep 5. Een grote groep
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meisjes uit groep 3 t/m 8 dansten
vervolgens op het Feest lied.

Bij terugkomst in de klas werd er
kinderchampagne gedronken en een
proost uitgebracht op het 40 jarig
bestaan van De Linde.
En toen konden de leerlingen starten
met het programma van die dag in
samenwerking met Dans in school! Lets
swing heet dat en dat werd het!!
Enthousiast oefenden de groepen de
diverse dansen. De twist, charleston,
swing, lambertrock, hawai, jitterbug, en
de Lindy Hop !!
Om kwart over 2 volgde het spetterende
optreden waar veel belangstelling voor
was van ouders, opa’s en oma’s en
andere belangstellenden. Met elkaar
hebben we tot slot de dag dansend
afgesloten!!

Dinsdagochtend kwamen de senioren
van Blankershof en Pluspunt en de opa’s
en oma’s op visite. De senioren van
Blankershof zijn we samen met de
kinderen gaan ophalen. Wat hebben we
genoten van het gezellig samen zijn,
samen spelletjes doen en kletsen.
Kinderen gaven een rondleiding, uitleg
over de tablets en digibord en er waren
kinderen die voorlazen. Het was een
heerlijke ochtend.
Luuk uit groep 8: “Ik vond de computers
leuk. Omdat de mensen het nog niet
snappen, kon ik het goed uitleggen.”
Mart uit groep 8: “ Ik vond het wel
moeilijk om te praten met de bejaarde
mevrouw met wie ik liep. Het afscheid
nemen was heel leuk en ik ga binnenkort
bij haar langs en een ijsje eten.”
Imke uit groep 8: “ Ik heb voorgelezen
en daarna bingo gespeeld. Allebei vond
ik erg leuk. Oudere mensen zijn sowieso
al lief, dus het was erg leuk”.
In de middag hebben alle kinderen een
film gekeken in hun eigen klas.
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De 3e dag van de feestweek stond in het
teken van “speuren”.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5
gingen sprookjesachtig verkleed op
sprookjestocht.
In het Gastelse bos en park liepen heuse
sprookjesfiguren om te gaan ontdekken.
En…..ze mochten zich eventjes Klein
Duimpje wanen door mee te doen met
de groten-laarzen-race.
De jongens en meisjes van de groepen 6
t/m 8 gingen in het centrum van Oud
Gastel op zoek naar 8 “vossen”.
Het leken net èchte mensen! Het viel
dus niet mee om een stempel te
bemachtigen bij deze figuren.
Maar ook voor de oudere speurneuzen
bleek deze zoektocht een waar festijn!
En wat hebben we weer genoten!

Dank aan iedereen die geholpen
heeft om deze week tot een
onvergetelijke week te maken.

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

www.lindeoudgastel.nl

Lindeblaadje nr. 2 Schooljaar 2018-2019 14 september 2018
De jarigen in september
03-09
03-09
06-09
08-09
11-09
13-09
14-09
15-09
24-09
28-09

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

gr.4
gr 7
gr 7
gr 3
gr 5
gr 7
gr 6
gr 4
gr 3
gr 6

Een verslagje met foto’s van de Efteling
en de laatste dag van de feestweek kunt
u in het Lindeblaadje van 4 oktober lezen
en zien.

Verkeer
Ook dit schooljaar willen we samen met
Talente de omgeving van de school
(verkeers)veilig houden. Daarbij hebben
we echt de medewerking van iedereen
nodig. We zullen samen rekening met
elkaar moeten houden. Graag dus na het
hek bij de fietsenstalling niet meer
fietsen en de fietsen stallen in het
fietsenrek. Alvast bedankt!

Halderberge got talent
Vrijdag 21 september zullen 4 groepjes
van De Linde deelnemen aan
‘Halderberge got talent’
Deze optredens vinden plaats in
Cultureel Centrum Fidei et Arti in
Oudenbosch.
Wij wensen alle kinderen heel veel
succes! Toi, toi, toi!

Kledinginzameling
Vrijdag, 28 september, kunt u uw oude
kleding weer inleveren op school. De
zakken met kleding kunt u aan de
voorkant van de school bij de betonnen
poefjes neerzetten.

Belangrijke data:
19-09:
21-09:
21-09:
25-09:
26-09:
28-09:
05-10:

koffieochtend
studiedag; alle kinderen vrij
finale Halderberge got talent
bijeenkomst leerlingenraad
start kinderpostzegels
kledinginzameling
reünie 40 jaar De Linde in
GastelSfeer
05-10: uitgave Lindeblaadje 3
Woensdag
19 september
Koffie/thee
ochtend!
U bent van
harte welkom in de
koffiecorner bij de
draaideur.
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