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14 november
actie
fietsverlichting

Een berichtje van de
Oudervereniging
Voor de herfstvakantie zijn wij als
Oudervereniging voor de eerste keer dit
schooljaar weer bij elkaar gekomen om
te vergaderen.
Er is weer van alles ter sprake
gekomen:
We hebben
het gehad
over het
40 jarig
bestaan
van de
Linde en
dan
natuurlijk
met name
over het geweldige schoolreisje naar
de Efteling, ons cadeau voor het
jubileum aan de kinderen van de Linde.

De informatie avond, het presenteren
van de Oudervereniging; wie zijn we en
wat doen we. Deze presentatie is terug
te vinden op de website van de Linde
onder het kopje Oudervereniging.










De komst van de schoolfotograaf
vrijdag 26 oktober.
De Oudervereniging zorgt er voor dat
alles weer soepel verloopt.
Zoals ieder van jullie heeft kunnen
zien hebben we de ouderbijdrage
verlaagd naar
€ 20,00. Voorheen betaalde de
Oudervereniging de buskosten van
het schoolreisje, maar vanaf
schooljaar
2019-2020
zullen deze
kosten
verrekend
worden met de
eigen bijdrage
voor het
schoolreisje.
De begroting
van alle
uitgaven per
kind is ook
terug te vinden in de presentatie op
de website.
We hebben het gebouw dit schooljaar
al 2 keer mogen versieren, in
verband met de feestweek en de
herfst.
Over een aantal weken zal de school
vol hangen met
Sinterklaasversieringen. Ook de

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

www.lindeoudgastel.nl

Lindeblaadje nr. 4 Schooljaar 2018-2019 25 oktober 2018
Herfst in groep 5:

voorbereidingen voor het

Sinterklaasfeest zijn al in volle gang.
Buiten wordt het al vroeger donker. De natuur is
aan
het
veranderen.
Allerlei
mooie
herfstkleuren zie je om je heen wanneer je
buiten bent. Dit is een mooie periode om in het
bos te wandelen. Er is zoveel te zien! Dat vond
Joy uit groep 5 ook. Ze heeft allerlei materialen
uit de natuur verzameld en er een prachtig
kunstwerk van gemaakt!

Woensdag 28 november komen we
weer bij elkaar en gaan we het onder
andere hebben over de laatste puntjes
rondom het bezoek van Sinterklaas en
de voorbereidingen voor Kerstmis.

GMR
(Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad)
Onze school maakt deel uit van de
Stichting voor Openbaar Onderwijs
West-Brabant. Op dit moment zijn er in
de Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van OBO (GMR)
twee vacatures voor de oudergeleding,
In de bijlage bij dit Lindeblaadje treft u
meer informatie aan over het
lidmaatschap van de GMR.

De jarigen in november
04-11

Mirthe Blom

gr. 5

04-11

Marli Diallo

gr. 4

05-11

Madison Deijkers

gr. 6

07-11

Cor Schreuders

gr. 2

07-11

Floor Schreuders

gr. 2

07-11

Kas Tamaela

gr. 7

09-11

Jacen van Eekelen

gr. 4

09-11

Anne Van der Heijden

gr. 6

10-11

Sofie Lockefeir

gr. 6

10-11

Levi Schneijderberg

gr. 7

10-11

Frederick Weijers

gr. 6

16-11

Joy van Ineveld

gr. 5

17-11

Lara Stange

gr. 5

19-11

Guusje Palings

gr. 8

20-11

Maiko van Tilburg

gr. 7

22-11

Niek Lazeroms

gr. 6

Cultuur op De Linde:
De kinderen in groep 3 nemen op dit
moment deel aan het erfgoedproject
“Tonnie en Kee in Keutelree!” van
Erfgoed Brabant. Opa Tonnie woont al
jaren in een wolkenkrabber in New York.
Vijftig jaar geleden is hij naar New York
verhuisd. Daarvoor woonde hij in een
klein (fictief) dorp in Noord-Brabant:
Keutelree. Zijn zus Kee woont daar nog
steeds. Ze woont in de boerderij waar ze
in de jaren ’50 van de vorige eeuw samen
zijn opgegroeid. Hij besluit haar op te
gaan zoeken. Via animatiefilmpjes maken
de kinderen kennis met Tonnie en Kee en
verdiepen zij zich in de vragen: Wat is het
verschil tussen een stad en een dorp? Wat
voor soort huizen zijn er allemaal? Wat is
er allemaal veranderd in Keutelree?
Tijdens
het
project
worden
er
verschillende
soorten
woonhuizen
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besproken. Dat is natuurlijk veel leuker
als je kunt praten over je eigen huis!
Derhalve willen we u vragen om uw kind
een foto van hun huis mee naar school te
geven.

komen. De groepen 1 en 2 gaan de
fiets in de klas bekijken en bespreken.
Volgende week krijgen de kinderen een
blad mee waarop u en uw kind(eren)
kunnen lezen aan welke eisen een fiets
moet voldoen.

Welkom op school
Sanne Bartelen,
Jayce en C-Jay
Goossens zijn
gestart op De
Linde.
We wensen hen
heel veel plezier
en een fijne tijd bij ons op school.

De Luizenmoeders
In groep 7 gaan de kinderen werken aan
het erfgoedproject “De Middeleeuwse
Stad”. Hierbij ontdekken ze hoe het was
om in de Middeleeuwen te leven. Door
middel van een kist met voorwerpen en
leskaarten komen ze in aanraking met de
middeleeuwse geschiedenis
en
het
middeleeuws erfgoed van Noord-Brabant.
Het leven in Halderberge komt hierbij ook
aan bod. De leskist is een klein “museum”
dat in de klas terecht komt.

Veilig de winter in …
Fietsen zonder licht is gevaarlijk. Zodra
de klok verzet wordt en het in de ochtend-

Zoals uw weet worden alle kinderen na
een vakantie gecontroleerd op lastige
kriebelbeestjes in het haar.
En ook nu weer kunnen we u vertellen dat
we op De Linde ‘luisvrij’ zijn.
Dankzij de hulp van u als ouder kunnen
we deze controles uitvoeren.
Het groepje ‘luizenmoeders’ van nu is
naarstig op zoek naar versterking.
Wie heeft er na een vakantie op maandag
of dinsdag een uurtje tijd om te helpen?
Voor meer informatie of om u aan te
melden kunt u contact opnemen met juf
Marie-Therèse.
Haar
mailadres
is:
m.t.pijnen@lindeoudgastel.nl

Belangrijke data:

en avondspits weer donker is, is het van
levensbelang dat de fietsverlichting werkt
en aan staat. Daarom is het elk jaar weer
nodig om fietsen te controleren op
werkende fietsverlichting. Op woensdag
14 november houden we de jaarlijkse
fietsverlichtingsactie op De Linde. De
kinderen van groep 3 t/m 8 gaan op
deze ochtend elkaars fietsen controleren
m.b.v. een fietscontrolekaart. Het is de
bedoeling dat de kinderen uit deze
groepen dan op de fiets naar school

26-10-18: schoolfotograaf
29-10-18: groep 3 en 4 naar De Kring
(kunstmenu ‘overtreffende trap’)
06-11-18: scholenmarkt op het JTC
12-11-18: einde blok 1 verlengde
schooldag bovenbouw
13-11-18: eindeblok 1 verlengde
schooldag onderbouw
14-11-18: controle fietrsverlichting
15-11-18: uitgave Lindeblaadje nr.5
19-11-18: studiedag, alle kinderen vrij.
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