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25 januari Lindes Film festival
Terugblik 2018

Wij wensen u veel geluk en een goede
gezondheid in 2019.
Traditiegetrouw hebben we in de laatste
week voor kerst weer prachtige
kerststukjes gemaakt.
En ook dit jaar werd het groen weer
verzorgd door de vader van Anne en Rik
Eric vd Heijden.
Tijdens het
maken van de
kerststukjes
kwam de
kerstman
gezellig langs.
Mart uit groep 8
heeft de rol van
zijn opa
overgenomen en
was een hele
gezellig
kerstman.

zelfgemaakte hapjes. Het was een
bijzonder gezellige en sfeervolle kerst. In
dit gezellige uurtje konden we ook
genieten van optredens door de kinderen
en van het voorlezen van verhalen.
Alle ouders en
kinderen bedankt.
Na het kerstdiner
hebben we onder
het genot van een
heerlijk glaasje
glühwein op het
plein samen de vakantie ingeluid.
Kerst 2018 is dankzij de hulp van de
oudervereniging en de hulp van heel veel
ouders een geslaagd feest geworden.

De jarigen in januari
02-01

Noah Megens

gr. 3

04-01

Megan Leijsten

gr. 4

10-01

Wessel Tak

gr. 8

13-01

Damien Hegen

gr. 7

26-01

Lynne van Venrooij

gr. 5

27-01

Jurian Blom

gr. 7

29-01

Anna Schreuders

gr. 1

30-01

Démmy van Krugten

gr. 5

De kinderen uit groep 3 hebben
prachtige kerstkaarten gemaakt voor de
bewoners van Blankershof. En die waren
daar natuurlijk erg blij mee….
En eindelijk brak de dag aan van het
“kerstdiner”. Alle kinderen zagen er weer
prachtig uit. De klassen waren sfeervol
aangekleed en de tafels stonden vol met
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Kledinginzameling
Vrijdag 25 januari kunt u uw oude
kleding weer inleveren aan de voorkant
van het gebouw. U vindt als bijlage de
flyer over kledinginzameling.

Welkom op school
Milou Rombout,
Sem Kerstens,
Sem van Zundert
Rojajan
Vian,
Zaloukh en
Zeraran
zijn gestart op
De Linde.
We wensen hen heel veel plezier bij ons
op school.

Lindes Film festival
25 januari a.s. is het alweer het 3e
“Lindes Film festival”. Uw dochter/zoon
krijgt komende week de infobrief mee.
Het belooft weer een gezellige avond te
worden.

weken staan in het teken van deze
toetsen.
De Citotoets (of LOVS toetsen= toetsen
uit het leerling volg systeem) meet de
leervorderingen van de leerlingen op het
gebied van lezen, spelling, rekenen.
Waar staat de leerling in zijn/haar
ontwikkeling t.o.v. van de groep, de
school en de scholen in Nederland. LOVS
of Cito-toetsen zijn onafhankelijke en
landelijk genormeerde toetsen.
M.b.v. de toetsen kan de leerkracht nog
meer inspelen op de behoeftes van de
leerling.
Na de afname worden de toetsen
geanalyseerd door de leerkracht en
besproken met de intern begeleider juf
Lianne. Hier wordt gekeken en
afgesproken welke acties ingezet kunnen
worden om het lesaanbod nog beter op
de leerlingen af te stemmen.
In het rapport, dat u in februari
ontvangt, zijn ook de resultaten van de
toetsen opgenomen.
De kinderen uit groep 1 /2 worden niet
getoetst met de Cito toetsen maar hun
ontwikkeling wordt bijgehouden in het
observatieprogramma “KIJK”.

Verkeersregelaars Carnaval

Belangrijke data

Voor vrijdag 1 maart a.s. staat de
scholenoptocht gepland. U weet dat we
niet zonder verkeersregelaars kunnen.
Welke (oud)-verkeersregelaars willen
weer assisteren? Bent u dat nog niet
geweest, kunt u zich ook aanmelden bij
meneer Jan. Stuurt u dan een e-mail
naar j.linders@lindeoudgastel.nl.
Tevens is de school op zoek naar karton
voor de optocht. Kunt u aan karton voor
de school komen, stuurt u maar een
berichtje naar meneer Jan.
De carnavalscommissie hoopt op uw hulp
namens de Linde kinderen.

14-01-19
21-01-19
22-01-19
22-01-19
25-01-19
25-01-19

vergadering
oudervereniging (OV)
start 2e blok verlengde
schooldag bovenbouw
start 2e blok verlengde
schooldag onderbouw
kunstmenu “overtreffende trap” voor groep 7
en groep 8.
kledinginzameling
filmavond

Citotoetsen
De hele dag door krijgen leerkrachten
informatie over wat een leerling in hun
groep al kan en wat hij/zij nog kan leren.
Eén van die informatie kanalen is de
citotoets. Wellicht heeft u het al van uw
zoon/ dochter gehoord want de komende
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