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maandag 19 november: studiedag
alle leerlingen zijn vrij
Stagiaire
Hallo allemaal,
Ik ben Hobie van Steen. Ik ben 21 jaar,
woon in Fijnaart en ben derdejaars PABO
student op Avans in Breda. Dit schooljaar
loop ik stage in groep 7 van meneer Jan.
Hier heb ik het erg naar mijn zin. De
afgelopen jaren heb ik stage-ervaring op
mogen doen op verschillende scholen. Ik
heb stage gelopen op de volgende
scholen:
Basisschool
Maria
Regina
te
Steenbergen (groep 3 en 8)
Basisschool
De
Cortendijck
te
Roosendaal (groep 1/2 en 7/8)
Basisschool De Heiberg te Roosendaal
(gymbevoegdheid, groep 3 t/m 8)
Basisschool De Klankhof te Etten-Leur
(groep 6/7)
Ik vind het leuk
om kinderen iets
nieuws te leren,
maar ik vind het
vooral ook van
belang dat een
kind met plezier
naar school
komt.
Aankomen en
vertrekken met
een lach, iedere
dag weer!
Wat ik ook belangrijk vind, is dat een
kind op zijn of haar eigen niveau kan en
mag werken. Ieder kind is anders, leert
anders en beleeft anders. De uitdaging is

om bij ieders onderwijsbehoefte aan te
kunnen sluiten.
Zelf vind ik het leuk om te voetballen, te
darten en leuke dingen te doen met
vrienden. Ik voetbal bij Oranje Blauw’14
te Heijningen in het derde. Bij de Jumbo
in Fijnaart werk ik al ruim 6 jaar als
leidinggevende.
Ik ben de hele week op De Linde te
vinden in groep 7 en….ik ben altijd in
voor een praatje, dus kom gerust eens
binnenvallen.
Ik zie u graag op school!
Groeten,
Meneer Hobie

Sinterklaas
Het duurt nog heel even maar de Sint
komt binnenkort weer aan in Nederland
en ook in Oud Gastel. Stg. Bijzondere
Activiteiten heeft net als vorig jaar een
filmpje gemaakt om de Sint op 24
november naar Oud Gastel toe te leiden.
Vanaf 12 november staat dit filmpje
online.
Wij hebben Sinterklaas
uitgenodigd op
woensdag 5 december
en hij heeft beloofd om
te komen!
Inmiddels hebben de
leerlingen van de
groepen 1 tot en met 5
Pietenplaatjes gekregen, deze kunnen ze
onderling, op school, ruilen om de
verzameling compleet te maken. Iedere
dag kijken we een aflevering van het
Sinterklaasjournaal. De leerlingen zijn de
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dagen al aan het aftellen en wat is het
weer leuk…

Voorleeswedstrijd
Op vrijdagmiddag 12 oktober was de
jaarlijkse voorleeswedstrijd. De 4
kinderen die hieraan hebben
deelgenomen zijn: Lies uit groep 5,
Janna uit groep 6, Sophie uit groep 7 en
Simone uit groep 8.

uitgekozen die zijn opgestuurd naar het
Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds en de
Riki Stichting organiseren de landelijke
activiteit “Jongeren portretteren
ouderen”. Wist u dat 1 miljoen ouderen
in Nederland zich eenzaam voelen?
200.00 ouderen zijn zelfs extreem
eenzaam. Zij hebben hooguit eens per
maand een sociaal contact. Het
Nationaal Ouderenfonds en de Riki
Stichting brengen hier op deze manier
verandering in.

Deze klassenkampioenen hebben tegen
elkaar gestreden. Voor de jury werd het
een moeilijke taak om een winnaar te
kiezen. Het niveau lag erg hoog en
daardoor dus dicht bij elkaar.
Uiteindelijk is Simone de
voorleeskampioen van OBS De Linde
2018 geworden. Super knap hoor!
Gefeliciteerd, Simone! Wij wensen jou
alvast veel succes met de
voorbereidingen voor de Halderbergse
ronde.

Met het opsturen van
de portretten maken
we kans op een gratis
schoolreisje voor de
hele klas, samen met
de geportretteerde
ouderen.

Fietsverlichtingsactie
Senioren portretteren in
Blankershof
Vorige week woensdag is groep 5 naar
Blankershof gegaan om senioren te
portretteren. Hieraan voorafgaand
hebben ze eerst in de klas geoefend hoe
ze een gezicht moeten tekenen. Tijdens
het natekenen van de senioren hebben
zowel de kinderen als de ouderen
ontzettend genoten. Er werd gezellig met
elkaar gekletst, wat gedronken en een
koekje gegeten. En natuurlijk getekend
en geschilderd! Er zijn geweldige
schilderijen gemaakt! In de groep zijn
door de kinderen drie portretten

Op woensdag 14 november vond de
jaarlijkse fietsverlichtingsactie plaats in
het kader van het project Zichtbaarheid
van Veilig Verkeer Nederland. Op de fiets
is goede zichtbaarheid van levensbelang.
Zodra de wintertijd ingaat, is het extra
belangrijk goed gezien te worden én
anderen goed te kunnen zien. Pas
geleden
hebben alle
oudsten
van het
gezin een
brief mee
gekregen
waarin de
fietseisen
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maandag 19 november: studiedag
alle leerlingen zijn vrij
stonden met het verzoek de fiets thuis te
controleren. Vandaag hebben we kunnen
zien dat vrijwel alle fietsen in orde
waren. De kinderen kunnen veilig op hun
fiets rijden. Mede dankzij de vaders
Tonnie, Rini en Maurice hebben we
samen met de kinderen van groep 3 t/m
8 alle fietsen kunnen controleren. Dank
je wel daarvoor!

kleurplatenwedstrijd. VVN zal uit de
kleurplaten een selectie maken en deze
online publiceren.

We laten jullie weten wanneer dat
gebeurd is en of er kleurplaten van onze
kleuters bij staan. Wanneer dat het geval
is, kan er door leerlingen, ouders, opa’s,
oma’s, etc. gestemd worden op de
mooiste kleurplaat. Wie weet wint één
van deze drie wel …

In groep 1-2 hebben de kinderen de fiets
in de klas bekeken en alle onderdelen
benoemd. Hierbij hebben ze ook
besproken waar alles voor was. Eén
kleuter zei: “Ik wist niet dat dat allemaal
op mijn fiets zit, dat ga ik vanavond
tegen papa zeggen!”

Cultuurproject “Stoffenlab”

De kleuters hebben een kleurplaat
ingekleurd. Van drie kinderen hebben we
de kleurplaat opgestuurd voor een

Op dinsdag 27 november brengen de
groepen 5 en 6 een bezoek aan
Sterrenschool De Schittering in
Oudenbosch waar een “knutsel en
techniek” zolder is ingericht.
Wij nemen deel aan het cultuurproject
"Stoffenlab". De leerlingen gaan n.a.v.
een sfeerverhaal of -gedicht aan de slag.
Deze verhaalsfeer gaan de kinderen
vertalen in een textielcollage met
bijzondere technieken.
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Hiervoor zijn wij op zoek naar rijouders
waarvan per groep twee ouders ook
willen blijven om te helpen.
Wanneer u kunt rijden, wilt u dit dat dan
aan de leerkracht van groep 5 of 6 laten
weten en ook aangeven hoeveel
kinderen er in de gordel met u mee
kunnen rijden in de auto? Als u kunt
blijven om te helpen tijdens dit project
wilt u dat dan ook doorgeven? Zonder
uw hulp kunnen wij dit niet doen. Alvast
bedankt!

Cultuurproject Tonnie en Kee
in groep 3:
Groep 3 heeft drie weken gewerkt aan het
project Tonnie en Kee. We hebben het
voornamelijk gehad over Oud Gastel. Wie
woont waar en hoe zie ik dit. Zo was het
leuk om te zien dat alle kinderen hun
eigen huis konden herkennen. De juf
toverde op Google een huis tevoorschijn
en de kinderen mochten raden van wie
het huis was.. Hierna mochten ze zelf het
huis natekenen. Aan het einde van het
project konden de kinderen de goede
huizen bij de tekeningen zoeken

Als
groepsopdracht
hebben de
kinderen samen
Oud Gastel
nagemaakt. Na
samen
gebrainstormd
te hebben, zijn
ze aan de slag
gegaan.
Wat kan groep
3 al goed
samenwerken zeg! Het was een
leerzaam, maar ook een heel leuk
project!

Gymzaal in ’t Veerhuis
Omdat de wand in de gymzaal niet naar
beneden kan zullen de groepen samen
gymmen in één grote zaal. We hopen dat
de wand weer snel gemaakt wordt.

Belangrijke data:
.
Ook hebben we het gehad over een
plattegrond. Wat is dit nou eigenlijk en
hoe werkt het? De kinderen hebben dit
samen ervaren om een route te lopen
die de juf op de kaart had uitgestippeld.
En…. wat een verrassing, we kwamen bij
een speeltuin uit. Na wat gespeeld te
hebben, moesten de kinderen dezelfde
route terug lopen naar school. Alleen nu
zonder kaart! Dit ging super goed. De
kinderen hadden veel herkenningspunten
onthouden en wisten goed de weg terug.

19-11-18: studiedag, alle kinderen vrij
24-11-18:Hart van Gastel Heerlijk
avondje loop
27-11-18: cultuurproject “Stoffenlab”
’s morgens groep 5
’s middags groep 6
05-12-18: Sinterklaas bezoekt De Linde
06-12-18: studiedag, alle kinderen vrij
12-12-18: koffieochtend

