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4 t/m 8 maart vakantie
Scholenonderzoek RTL
Iedere basisschoolleerling maakt in groep
8 een eindtoets. Deze landelijke toets
geeft de leerling, ouders en school een
indicatie van het te verwachten niveau op
de middelbare school. De toets is ook een
meetpunt voor de Inspectie van het
Onderwijs om te zien hoe goed het
onderwijs op scholen is. Ook RTL Nieuws
onderzoekt jaarlijks hoe goed scholen
scoren op de eindtoets ten opzichte van
vergelijkbare scholen. Wanneer een
school het rapportcijfer 7 krijgt, scoort de
school gemiddeld. Zijn de prestaties op de
eindtoets juist beter dan bij vergelijkbare
scholen dan krijgt de school een hoger
cijfer. Wanneer de school lager scoort,
daalt ook het rapportcijfer.
Onze school scoort een 7,7 en daar
zijn we heel trots op.
Natuurlijk vinden wij niet alleen prestaties
op de cognitieve ontwikkeling belangrijk
want op De Linde besteden we ook veel
aandacht aan de sociale en de creatieve
ontwikkeling van de kinderen.

Morgen, vrijdag de 22ste, ontvangt u een
laatste brief met info over Carnaval en
met de namen van de Prins en Prinses van
onze school De Linde.
Spektakel
Nar Rico is verdrietig omdat hij niet kan
dansen.
Prins Ad zoekt hulp bij verschillende
mensen, maar steeds maar weer komt
dat rare mannetje tevoorschijn.
Hij zorgt ervoor dat het dansen echt niet
lukt.
Terug in het Vastelaovondzottelaand kan
nar Rico toch wel wat tovenarij gebruiken
maar of dat lukt??
Komen jullie kijken hoe het afloopt?
Wat: het Spektakel
Waar: het Veerhuis
Wanneer: zaterdag 2 maart 2019
Hoe laat: het begint om 10.00 uur maar
de deur gaat om 9.45 uur open.
Je hoeft niets te betalen om te komen
kijken!

Welkom op school

Carnaval
Maya Cyrklaff,
Andy van Poppel
en Femke Damen
zijn gestart op De
Linde.

Nog een weekje…. en
dan…..

Alle kinderen zijn al druk
aan het verven, plakken
en knutselen om in de kindercarnavalsoptocht te stralen!

We wensen hen heel veel plezier bij ons
op school.
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Even voorstellen..
Hallo ik ben Niek
Lazeroms
Ik ben tien jaar en ik zit
in groep zes. Sinds dit
schooljaar zit ik in de
leerlingenraad.
Mijn hobby’s zijn
voetballen, judo, buitenspelen en
rekenen. Ik doe aan judo en ik vind het
nog steeds leuk.
Ik woon in Oud Gastel.
Ik vind het leuk om in de leerlingenraad
te zitten omdat je over veel dingen mag
mee beslissen.
Groetjes Niek

Anglia examen 11-04-2019
De leerlingen van groep 8 oefenen vanaf
het begin van dit schooljaar voor het
Anglia examen. Dit examen wordt op
donderdag 11 april in de eigen groep
afgenomen. Vorige week hebben de
kinderen van groep 8 een brief
meegekregen met een aanmeldstrookje
voor dit Anglia examen. Dit strookje moet
uiterlijk woensdag 27 februari op school
zijn ingeleverd.

Toch willen we u nog wel eens wijzen op
de verkeerssituatie rondom de school.
Ook hier houdt men inmiddels steeds
meer rekening met elkaar. Het zou echter
nog beter kunnen! Het gaat immers om
de veiligheid van uw kinderen en ook onze
kinderen.
De weg naar de parkeerplaats is, rond de
start en eindtijden van de scholen,
bedoeld voor auto’s en niet voor fietsers.
Dit staat wel niet officieel met borden
aangegeven, maar dit is wel een afspraak
die we samen gemaakt hebben. Juist bij
drukke (vaak regenachtige) dagen is er
heel wat gemanoeuvreer van auto’s,
zodat
je
als
fietser niet altijd
even
zichtbaar
bent.
Het stuk rond het
sportpark
blijft
een
gedeelte
waar we goed
rekening
met
elkaar
moeten
blijven houden.
En het is toch een
kleinigheid om vanaf het hek de laatste
20 meter te lopen.
We hebben elkaar nodig om het voor de
kinderen veilig te houden. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Even voorstellen…..
Beste ouders/verzorgers,

Wanneer de kinderen het examen
hebben gemaakt, wordt het opgestuurd
naar Chichester in Engeland. Daar wordt
het nagekeken. Na een week of 7
worden de resultaten bekend gemaakt.

Verkeersveiligheid
We zitten al weer zo’n 1 ½ jaar in ons
nieuwe gebouw Futura. Veel zaken zijn
“geland” en lopen inmiddels naar alle
tevredenheid.

Via deze weg stel ik me graag voor aan
alle ouders van De Linde. Ik loop dit jaar
stage in groep 5 bij juf Vivianne. Hier ben
ik
iedere
dinsdag
te
vinden
Mijn naam is Esther Koroma en ik ben 32
jaar oud. Ik woon samen met mijn man
en twee kinderen in Etten-Leur. Mijn zoon
Alain is 6 jaar en mijn dochter Nenah is in
november 2 jaar geworden. Ik woon sinds
ongeveer 5 jaar in Etten-Leur maar ik
kom oorspronkelijk uit Amsterdam en heb
voor een groot deel van mijn leven in
Lisse gewoond.
Op dit moment zit ik in het tweede jaar
van de PABO. Hier volg ik een
deeltijdstudie. Ik ga twee avonden per
week naar school en loop dus een dag per
week stage.
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1 maart ingeleverd worden in de groep
van uw kind. De ouders van Quiran
zorgen ervoor, in samenwerking met
Jumbo Broos, dat alles op de goede plek
terecht komt. Kijkt u nog even in de
kledingkast of op zolder??

Simone Linders is voorleeskampioen van Halderberge!

Buiten het drukke gezinsleven en studie
werk ik nog 3,5 dag bij ABN AMRO. Hier
ben ik adviseur voor particulieren en
klein zakelijke klanten.
Voordat ik bij de bank ging werken heb ik
in het toerisme gewerkt en heb ik veel van
de wereld mogen zien. Ik heb ervoor
gekozen om de PABO te gaan doen omdat
ik
een
baan
zoek
met
meer
verantwoordelijkheid en afwisseling. In
het onderwijs is het nooit saai en ik geniet
ervan om met kinderen te werken. Ik ben
van mezelf geduldig en rustig en dit straal
ik uit naar de leerlingen. Ik hoop de
opleiding af te ronden in drie jaar zodat ik
snel met goede moed kan overstappen
naar het onderwijs!

Zes
Halderbergse
schoolkampioenen
gingen 6 februari de strijd aan in de
voorronde van de nationale voorleesronde. Het niveau lag ontzettend hoog en
de jury had er dan ook een zware taak
aan. Uiteindelijk ging Simone Linders er
met de titel vandoor! Simone mag 16
maart deelnemen aan de halve finale in
Goirle en dus de gemeente Halderberge
vertegenwoordigen. Dit is echt een super
prestatie, Simone! Wij wensen jou veel
succes met de voorbereiding!

Wij wensen Esther heel veel plezier en
natuurlijk een leerzame tijd op onze
school.

Inzamelingsactie Gambia
In groep 4 zit een aantal leerlingen die
heel graag iets willen doen voor arme
kinderen. Op initiatief van Quiran van
Dam en zijn ouders is Quiran gestart met
een actie voor Gambia.

Kleding, schoenen, knuffels en speelgoed
(zonder batterijen) kunnen tot en maart

Kunstmenu
Onze kleuters kregen bezoek van een
echte beeldend kunstenaar, Marijke
Maas uit Roosendaal. Marijke had
verschillende kunstwerken meegenomen
om aan de kinderen te laten zien. Zoals
onder andere een waterverfschilderij,
een kunstwerk gemaakt met ribkarton,
een foto en een zwartwit schilderij. Op
één van de schilderijen stonden
mensfiguren in verschillende houdingen.
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Informatie van externen
Stichting ‘groen ontmoet’

De kinderen werden uitgedaagd om de
houdingen na te doen. Dat viel in de
smaak! Marijke legde aan de kleuters uit
wat een schildersezel is, zij konden voelen
aan het linnen waarop geschilderd kan
worden. De schilderijen kwamen van een
artotheek. Dat is een soort bibliotheek
waar je kunstwerken kunt lenen, weten
de kinderen nu. Marijke had voorwerpen
meegenomen die de kinderen bij de
schilderij konden leggen. Welk voorwerp
paste bij welk schilderij? Dat was best
moeilijk, toch lieten sommige kinderen
zien al oog voor detail te hebben.

Belangrijke data:
21-02-19
27-02-19
01-03-19
04-03 t/m
08-03-19
12-03-19

studiemiddag; alle
leerlingen vrij
08.45-09.30 uur
koffieochtend; alle ouders
zijn welkom
Carnaval en kinderoptocht
voorjaarsvakantie
luizencontrole

12-03-19 en
13-03-19
inschrijfavonden VO
18-03-19
einde blok 2 Verlengde
schooldag
28-03-19
08.15-09.00logopediste,
Adrienne Vriens, is op
school aanwezig bij de
koffiecorner bij de
draaideur

Hulp gezocht
‘50-dingenboek’
Ieder kind in groep 3 in Halderberge een
gratis buitenboek met daarin de 50dingen-die-je-gedaan-moet-hebbenvoor-je-twaalfde? Stichting Groen
Ontmoet werkt graag samen met ouders
van de school om dit te kunnen
realiseren. Het boek wordt speciaal voor
onze gemeente ontwikkeld.
In het boek komen 50 buitenactiviteiten
te staan die volledig afgestemd zijn op
de mogelijkheden in de lokale omgeving.
Samen met ouders of met school, maar
ook zelfstandig kunnen kinderen alle
activiteiten ondernemen. Wij willen
kinderen meegeven dat buiten bezig zijn
leuk is en dat het landschap zo dicht bij
huis al vol verrassingen en vol verhalen
over ons erfgoed zit.
Het boek is een idee van Stichting
Buitenmakelaar uit Bunnik, geïnspireerd
door een lijst van de Britste
Staatsbosbeheer. De kinderen in
gemeente Bunnik hebben in 2014 de
eerste 50-dingen boeken in ontvangst
mogen nemen. Voor meer informatie
over het concept kijk op www.50dingen.nl.
Stichting Groen Ontmoet werkt nu
samen met de stichting om een boek te
ontwikkelen voor Halderberge. Het boek
wordt gefinanceerd door fondsen en de
gemeente. Maar Stichting Groen
Ontmoet is nog op zoek naar fondsen,
bedrijven, particulieren die een financiele
bijdrage willen leveren aan het boek.
Hulp gezocht
Om het boek te kunnen vullen, hebben we
jullie medewerking nodig!
Welke
buitenactiviteiten en plekken verdienen
écht een plaats in het nieuwe boek?
Denk mee! We horen van je graag! Neem
contact op met Stichting Groen Ontmoet
via groenontmoet@gmail.com
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