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5 april studiedag: alle kinderen vrij

Monitoring tevredenheid
Dit schooljaar werken we aan een nieuw
schoolplan. In dit plan komt te staan waar
we de komende vier jaren op De Linde
aan gaan werken: wat gaat goed en waar
willen we extra aan gaan werken.
Een onderdeel in dit schoolplan is:
“tevredenheid ouders, leerkrachten en
leerlingen” Waar zijn we tevreden over en
wat kan beter!
De toegestuurde digitale vragenlijst gaat
over “hoe tevreden u bent over onze
school".
En……uw mening doet er toe!

omgeving
van de
school
gaan
schoon
maken.
“We zijn
erg blij dat
jullie dit
willen doen en bovendien is een schone
omgeving fijner om in te spelen”, gaf de
wethouder de kinderen mee.

De resultaten worden meegenomen in
het nieuwe schoolplan.
Afgelopen week heeft u via de mail deze
vragenlijst ontvangen. Heeft u hem al
ingevuld??
Wij zouden het erg fijn vinden om ook
uw mening te horen.
Alvast heel hartelijk dank voor de
genomen moeite.
Vanaf volgende week gaan ook de
leerlingen van de groep 5 t/m 8 de
veiligheid vragenlijst invullen.

.

Opschoondag / Startschot
Afgelopen maandag gaf Wethouder Hans
Wierikx het startschot voor de
opschoonactie in Oud Gastel. De
leerlingen van de groep 6 van onze
school (en groep 6 van Talente) zijn met
prik- kers, veiligheidshesjes,
handschoenen en vuilnis zakken de
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De jarigen in maart

Wisseling leerkrachten

04-03

Bas Koevoets

gr 8

05-03

Ninke Rijsdijk

gr. 6

07-03

Louise Klep

gr. 1

07-03

Tess Malfait

gr. 4

14-03

Maithe Maathuis

gr. 2

17-03

Luca van der Zanden

gr. 7

20-03

Fenna Baremans

gr. 7

21-03

Rojavan Haydar

gr. 5

23-03

Sophie de Klerk

gr. 5

25-03

Carmen Aarsen

gr. 6

31-03

Zoë van der Velde

gr. 4

Afgelopen maandag hebben er enkele
wisselingen
en
veranderingen
van
leerkrachten plaats gevonden.
De betrokken kinderen, groepen en
ouders zijn reeds vooraf op de hoogte
gebracht.
Omdat juf Simone ziek is gaat juf Lidy van
groep 6 de hele week in groep 1 /2
werken en juf Tamara gaat de hele week
groep 6 draaien. Juf Vivianne heeft
aangeboden om de hele week groep 5 te
begeleiden. We zijn bijzonder blij dat we
alle groepen weer hebben kunnen
voorzien van een leerkracht en zeker in
deze tijden van leraar tekorten.

Vrijwilliger gezocht voor Bieb
op school

MR (Medezeggenschapsraad)
Op dinsdag 26 februari vond de MRvergadering plaats. De volgende punten
kwamen aan de orde: Groep 1-2, het
continurooster, het meerjaren
formatieplan (OBO) en de jaarbegroting.
De eerst volgende vergadering is op 8
april. U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen.

We
hebben
sinds
enkele maanden een
bieb op school!
Om de twee weken op
dinsdagmiddag kunnen
onze kinderen een boek
lenen om heerlijk in te
lezen.
Dit boek wordt vooralsnog op school
gelezen. De kinderen vinden het erg leuk
om in de bieb een boek te zoeken. We zijn
op zoek naar een vrijwilliger die Ramona
(de mama van Hanna, Cor en Floor) wil
helpen.
Het is van 13.00 tot ongeveer 15.00 uur.
Opgeven bij juf Marie-Therèse.

Linde Lente Markt

Belangrijke data:

De werkgroep van de Linde Lente Markt is
al volop in beweging om deze traditionele
avond vorm te geven. Op donderdag 18
april zal dit Linde spektakel weer plaats
vinden.
En….. een paar weken daaraan
voorafgaand starten we onze verkoop
van Paaseitjes.

02-04-19: bijeenkomst leerlingenraad
03-04-19: het Toine Aarsen
schoolvoetbaltoernooi
04-04-19: theoretisch verkeersexamen
Groep 7.
05-04-19: studiedag
11-04-19: Anglia examen groep 8
12-04-19: Koningsspelen
16 t/m 18 april: Eindtoets groep 8
17-04-19: schoolatletiek groep 8
18-04-19: Linde Lente Markt
19-04-19: start meivakantie
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Nieuws van derden
Juzt geeft informatieavond over
pleegzorg op dinsdag 9 april.
Juzt zoekt i.s.m. gemeente Roosendaal
verschillende
pleeggezinnen
voor
kinderen die door omstandigheden niet
thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan
voor korte of langere tijd in een
pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun
directe omgeving bijvoorbeeld familie of
bekenden via school. Pas als dat niet lukt
wordt gezocht naar een plekje in een
‘vreemd’ pleeggezin.

Heb je interesse of wil je meer informatie
over pleegzorg?
Kom naar de informatieavond van 20.00
tot 22.00 uur op:
Dinsdag 9 april in het Gemeentehuis
te Roosendaal
Stadserf 1
Deelname is vrijblijvend en verplicht tot
niets. Je bent van harte welkom.
Graag aanmelden voor de
informatieavond via
www.juzt.nl/pleegzorg

In de afgelopen jaren is het aantal
kinderen
dat
gebruik
maakt
van
pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is de
vraag naar pleegzorg momenteel veel
groter dan het aanbod van beschikbare
pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen
blijven daarom hard nodig.
Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe
word je pleegouder? Kun je werk en
pleegzorg
combineren?
Welke
verschillende vormen van pleegzorg zijn
er? Daarover gaat de informatieavond
van Juzt Pleegzorg.
Een pleegmoeder vertelt over haar
ervaringen en een medewerker van
pleegzorg
informeert
over
de
voorbereiding
en
de
begeleiding.
Bezoekers kunnen vragen stellen en
vrijblijvend kennis maken met wat je als
pleegouder kunt betekenen voor een kind
dat voor korte of lange tijd niet thuis kan
wonen. Pleegouders zijn heel divers:
alleenstaand, met partner of met gezin,
ook senioren en mensen die werken
kunnen veel voor een kind betekenen als
pleegouder. Een groot huis of veel geld is
niet nodig.
Het is wel belangrijk dat pleegouders een
kind veiligheid, stabiliteit en rust kunnen
bieden.
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