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https://youtu.be/MfTrZN8guPg

nieuwsgierig? Verrassend!

11 oktober van 17.30-19.00 uur: inloopavond
alle kinderen en (groot)ouders van harte welkom!
Terugblik
Wat was het een prachtige en gezellige
feestweek. We blikken nog even terug op
de laatste twee dagen van de week.
Het was genieten bij de Efteling. Een
echte topdag!

De laatste middag was door de kinderen
bedacht en georganiseerd. Alle
Lindekinderen konden zelf iets kiezen om
te gaan doen en jong en oud gingen
samen aan de slag bij de gekozen
activiteit.
Wat een enthousiasme! En wat een
Lindegevoel.
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Kinderboekenweek
Waarom voorlezen belangrijk is:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Voorlezen vergroot de woordenschat.
Voorlezen stimuleert de fantasie.
Voorlezen heeft een positief effect
op de rekenontwikkeling.
Voorlezen motiveert om ook zelf te
gaan lezen.
Voorlezen zet aan tot interactie.
Door voorlezen kun je je kind boeken
aanbieden die ze zelf niet zo gauw
zouden uitkiezen (maar door het
voorlezen toch hun interesse wekt).
Voorlezen helpt kinderen te leren
luisteren en zich te concentreren.
Voorlezen leert je kind dat lezen leuk
is.
Door voorlezen leert je kind dat er
verschillende genres zijn en
verschillende manieren van verhalen
schrijven.
Voorlezen is gewoon gezellig.

Opening Kinderboekenweek

Wij willen nogmaals alle (groot)ouders
heel hartelijk bedanken voor alle hulp
om deze week tot een onvergetelijk
week te maken.
Dank ook aan ouders die ons positieve
berichten stuurden over de feestweek
Onderstaand stukje is uit een mail die
een ouder naar Linde stuurde:
Ik wilde met jullie delen dat vandaag
voor de 3e dag op rij 3 vrolijke kinderen
ons huis binnen rennen om te vertellen
over de leuke ervaringen van die dag en
wat er nog komen gaat.
Alle 3 tegelijk, bang om iets te vergeten
om te vertellen, hebben ze mij
vanmiddag aan de keukentafel met
vrolijke snoetjes mee genomen in de
wereld van de sprookjestocht en
vossenjacht. En liggen de lijstjes al klaar
met wat ze wel (en niet) mee mogen
nemen morgen voor de (in hun ogen) de
leukste dag van deze feestweek!

Van 3 t/m 14 oktober is het
Kinderboekenweek met als thema
vriendschap: Kom erbij!
Woensdagochtend hebben we met zijn
allen het startsein gegeven voor deze
week.
Als opening dansten de kinderen op het
liedje “je hoort erbij”
Tijdens deze gelegenheid heeft de
leerlingenraad zich aan iedereen voorgesteld. Zij zullen zich ook nog aan u
voorstellen met een persoonlijk berichtje
in het Lindeblaadje.

Dat is voor een ouder echt genieten!
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Bieb op school
Het is bijna zover… we hebben een bieb
op school!
Binnenkort kunnen onze kinderen een
boek lenen om heerlijk in te lezen.
Omdat er nog niet heel veel boeken zijn
mogen de kinderen één boek tegelijk
lenen. Dit boek wordt vooralsnog op
school gelezen.
We zijn nog aan het bekijken of de
boeken ook mee naar huis genomen
kunnen worden.
We houden u op de hoogte over de
mogelijkheden.

Wessel Tak: Bij binnenkomst was er een
begeleider die ons de kerk liet zien. Hij
legde onder andere uit dat de St. Pieter
in Rome 16 x groter is dan de Basiliek.
Isa Willemse: We mochten een lange
trap op in de toren. Dit was erg hoog. Je
kon daar een kijkje nemen in de koepel.
Luuk van der Heijden: Er is ook een
kelder. Daar is een winkeltje. Ik vond de
Basiliek erg mooi.
Groep 8 kijkt terug op een zeer
leerzame en interessante excursie!

Halderberge got talent
In september hebben drie groepen van
De Linde deelgenomen aan de
Talentenwedstrijd van de gemeente
Halderberge.
Alle drie hebben ze enorm hun best
gedaan en zag het er prachtig uit.
Fenne en Fenna hebben de derde prijs
behaald en mogen op 6 oktober
nogmaals optreden in Fidei et Arti tijdens
de uitreiking van de cultuurprijs
Alvast heel veel succes op 6 oktober.

Groep 8 bezoekt de Basiliek in
Oudenbosch.

In het teken van de openmonumentenklassendag heeft groep 8
de Basiliek bezocht.
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Lindeblaadje vindt u de regels en
afspraken van de TSO.
Deze afspraken worden ook met de
kinderen besproken.

Welkom op school
Jennifer
PLompen, Elize en
Maiko van Tilburg
zijn deze week
gestart op De
Linde.
We wensen hen
heel veel plezier
bij ons op school.

Scholenmarkten en open
dagen VO

De jarigen in oktober
2-okt
4-okt
7-okt
9-okt
10-okt
14-okt
18-okt
22-okt
24-okt
24-okt
29-okt

Matteo Aarsen
Roos Frijters
Damiân van Peenen
Noa Derene
Beau Dunant
Noah Schneijderberg
Drostan Hoogstraten
Fee van der Veeken
Aisha van Everdink
Amber Lauwerijssen
Liza Christianen

5
2
6
2
8
5
3
4
8
6
3

Scholenmarkten
06-11-18 JTC
13-11-18 Norbertus Gertrudis Mavo
20-11-18 DVC (Da Vinci College)
27-11-18 Norbertus Gertrudis lyceum
Open Dagen VO:
12-01-19 Norbertus Gertrudis Lyceum
19-01-19 Da Vinci College,
Jan TinbergenCollege,
Markland College Zevenbergen
26-01-19 Markland College Oudenbosch,
Norbertus Gertrudis Mavo,
Prinsentuin Oudenbosch
Aanmelddagen VO:
12 en 13 maart 2019
4 juni 2019 (voor leerlingen waarvan het
advies op basis van de eindtoets is
herzien)
Meer informatie over toelating VO
scholen kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp
en/toelating-middelbare-school

Belangrijke data:
TSO regels en afspraken
Op onze school blijven veel kinderen over
en natuurlijk willen we ook graag dat alles
goed en gezellig verloopt. Daarvoor
hebben we enkele regels en afspraken die
we graag met u delen zodat iedereen op
de hoogte is. In de bijlage bij dit

05-10-18:
09-10-18:
10-10-18:
11-10-18:
12-10-18:
15-10 t/m
23-10-18:
25-10-18:
26-10-18:

Reünie in Gastel Sfeer
OR en MR vergadering
boekenruilbeurs; 13.00-14.30
inloopavond 17.30-19.00 u.
voorleeswedstrijd
19-10: herfstvakantie
luizencontrole
uitgave Lindeblaadje nr. 4
schoolfotograaf
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