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Maandag 4 februari studiedag
alle kinderen zijn vrij
Voor de vroege planners:
Start schooljaar 2019-2020:
19-08-2019
14 t/m 18 okt. 2019:
herfstvak.
23 dec. t/m 3 jan 2020: kerstvak.
24 t/m 28 febr. 2020: voorjaarsvak.
13 april 2020:
2de Paasdag
27 april 2020:
Koningsdag
(valt in de meivakantie
20 april t/m 5 mei:
meivakantie
21 t/m 22 mei 2020:
Hemelvaart
1 juni 2020:
2de Pinksterdag
13 juli t/m 21 aug:
zomervakantie
24 augustus 2020:
eerste schooldag
De studiedagen moeten nog gepland
worden en daarvan wordt u t.z.t. van op
de hoogte gebracht.

Takenkaart
Op De Linde krijgen alle kinderen van
groep 4 t/m 8 elke week een takenkaart.
De groepen 1 t/m 3 werken met een
planbord. Verwerkingsopdrachten die de
kinderen zelfstandig kunnen maken,
staan op de takenkaart.
D.m.v een weektaak leren de leerlingen
te plannen en te reflecteren. De
takenkaart is een middel voor het
zelfverantwoordelijk leren en is geen
doel.
Op de takenkaart staan basisopdrachten,
samenwerkingsopdrachten, ict
opdrachten en keuze opdrachten. De
takenkaart biedt de leerkracht
mogelijkheden om werk aan te passen
aan de onderwijsbehoeften van de
(individuele) leerlingen. Voor de één zijn

dat meer
opdrachten
of meer
uitdagende
opdrachten
en voor de
ander wordt
de
hoeveelheid
in de
leerstof
verminderd.
De
leerlingen
werken zelfstandig aan hun taken zodat
de leerkracht tijd heeft voor het geven
van extra instructie of begeleiding.

De jarigen in februari
02-02

Rik Lodders

gr. 8

07-02

Cynthia van Eijk

gr. 1

07-02

Fleur van Zundert

gr. 4

09-02

Bas Uitdewilligen

gr. 5

15-02

Lars van Kuijk

gr. 5

15-02

Bente van der Slik

gr. 7

15-02

Jayden Tak

gr. 4

16-02

Eray Gün

gr. 1

17-02

Dex Baremans

gr. 4

19-02

Ebony de Prenter

gr. 2

19-02

Femke Vermeeren

gr. 6

21-02

Mart Koolen

gr. 8

22-02

Priscilla de Bakker

gr. 7
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25-02

Safae Attaf

gr. 4

25-02

Simone Linders

gr. 8

26-02

Sophie Scheepers

gr. 7

Belangrijke data:
04-02-19
09-02-19
08-02-19
11-02-19
12-02-19
14-02-19

Lindes film avond
Het was weer een heel groot succes!
Vrijdagavond…. lounge kleren, zitzakken,
kussens, pantoffels, knuffels,
pyjama’s……. etc
Zo zagen we de Lindekinderen binnen
komen. Na het knippen van de kaartjes
ging iedereen snel een heerlijk plekje
uitzoeken om te gaan genieten van de
film.
Natuurlijk was er ook popcorn en
limonade! Supermarkt Dirk vond de
filmavond ook zo’n leuk idee en hebben
daarom voor de popcorn en limonade
gezorgd. Heel hartelijk dank namens alle
kinderen. We zijn er heel blij mee!
Wat een fantastisch sfeertje was het
weer en wat was het genieten.
Veel dank ook aan de oudervereniging
die voor de prachtige versiering heeft
gezorgd en de popcorn in gezellige
zakjes heeft gedaan.

15-02-19
Week 8
21-02-19
27-02-19
01-03-19

studiedag (alle leerlingen
vrij)
Veerke Pop en Sport kwis
1e rapport mee
rapportgesprekken gr. 1
t/m 7
3e bijeenkomst
leerlingenraad
middag en avond:
rapportgesprekken gr. 1
t/m 7
groep 8 krijgt advies VO
mee naar huis
adviesgesprekken groep 8
studiemiddag; alle
leerlingen vrij
08.45-09.30 uur
koffieochtend; alle ouders
zijn welkom
Carnaval en kinderoptocht

Verkeersouders
De voorbereidingen voor het
carnavalsfeest zijn in volle gang. Om de
optocht in goede banen te leiden zijn we
nog op zoek naar verkeersouders. Iets
voor u? Veiligheid voor de Gastelse
kinderen en het beste zicht op de hele
optocht! Neem voor meer informatie
contact op met Jan Linders.
j.linders@lindeoudgastel.nl

Parro app
Afgelopen week hebben we voor het eerst
gebruik gemaakt van de Parro app om de
rapportgesprekken te plannen.
De gesprekken voor groep 8 vinden een
week later plaats en voor deze groep gaat
de planner aanstaande maandag om
08.00 uur open.
Nog enkele kleine probleempjes zijn we
tegen gekomen en natuurlijk hebben we
ervaring opgedaan. Uw ervaringen
nemen we mee om het de volgende keer
nog vlotter te laten verlopen. Heeft u
nog suggesties en/of verbeteringen?
Laat het ons gerust weten. Samen
streven we naar perfectie!
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Jubilarissen
Juf Simone is al 25 jaar een bekend
gezicht in onderwijsland.

Van harte
gefelici teerd
met je
25 jarig
jubileum

uw gezin? Of heeft u misschien ruimte
om een kindje af en toe te laten komen
logeren?
SDW organiseert een
informatiebijeenkomst op dinsdag 12
februari 2019 voor mensen die interesse
hebben in pleegzorg.
Aan de orde komt deze avond:
• De mogelijkheden van pleegzorg
• De ondersteuning vanuit SDW
• Het contact met de biologische
ouders
• Hoe kun je pleegouder worden
Uiteraard is er voldoende ruimte voor het
stellen van vragen, zowel aan
pleegzorgwerkers van SDW als aan een
pleeouder die uit eigen ervaring kan
vertellen.

En Juf Lianne is dit schooljaar 40 jaar
verbonden aan De Linde en 40 jaar in
het onderwijs werkzaam.

Van harte
gefelici teerd
met je 40
jarig
jubileum

Kom naar onze informatiebijeenkomst
over pleegzorg op 12 februari 2019,
kantoor Geminigebouw, 2de verdieping,
Jacob Obrecthlaan 5f te Bergen op
Zoom. Stuur voor meer informatie, het
maken van een afspraak of voor
aanmelden voor de
informatiebijeenkomst een mail naar
pleegzorg@sdwzorg.nl of kijk op
www.sdw.nl/pleegzorg

GGD West Brabant
Op woensdag 13 maart is er een webinar
voor ouders met kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 12 jaar over relaties en
seksualiteit bij kinderen.
Zie voor informatie
hieronder.

de

aankondiging

U kunt zich aanmelden via deze link;
https://ggd-westbrabant.webinargeek.com/webinarrelaties-en-seksualiteit-bij-kinderen

Bericht van externen:
Heb jij wel eens
pleegzorg
overwogen?
Pleegouders gezocht!
Heeft u wel eens rondgelopen met de
gedachten om een kind op te nemen in
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