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Het team van OBS De Linde wenst u
een hele fijne vakantie

Afscheid
Beste ouder(s), verzorger(s)
Mijn laatste Lindeblaadje……
Vanaf 1 augustus aanstaande ga ik met
(pre)pensioen.
Gisteren hebben kinderen en team een
fantastisch afscheid georganiseerd voor
mij. Daar kan ik met heel veel plezier en
tevredenheid op terug kijken. Het was
werkelijk geweldig!
Daarnaast ben ik door collega’s en
ouders in het zonnetje gezet. Wat een
schitterende dag! En ik voel me dan ook
een hele trotse afscheidnemende
directeur.
Hierbij wil ik u allen van harte bedanken
voor het vertrouwen en de fijne
samenwerking.
Heel tevreden geef ik het stokje door
aan mijn opvolger, Bob, en wens hem
net zo’n mooie en fijne tijd op De Linde
als ik heb mogen beleven.
Nogmaals dank en het gaat u goed.
Met vriendelijke groet,
Marianne Fliervoet

groepsleerkracht om u aan te melden
voor Parro. Deze app wordt ook gebruikt
om de vastgestelde oudergesprekken in
november en maart te plannen.
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Benjamin Verstraten
Maud Bartelen
Imre Broos
Rebecca Slager
Fenne van Nijnatten
Ruben Brouwers
Zuzanna Bieganska
Jelle van der Heide
Luuk van der Heide
Sara Kujovic
Diégo Wezenbeek
Ischa Plankman
Anne Bartelen
Zeravan Haydar
Jan van Popering
Floran Dries
Ruben Dries

Parro app
Voor de communicatie tussen de
groepsleerkracht(en) en de ouders
gebruiken wij sinds dit schooljaar de
Parro app. Tot en met 31 juli blijven alle
kinderen in de "oude" groep zitten. Per 1
augustus gaan de groepen administratief
over naar het volgende schooljaar. U
ontvangt de eerste schoolweek een
nieuwe uitnodiging van de
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Belangrijke data:
19-08-19: eerste schooldag
20-08-19: luizencontrole

Nieuws van derden

Oudenbosch, 24 juni 2019
Aan alle geïnteresseerden
Zomer Kindermiddag 2019.
Beste mensen,
Op woensdag 10 juli 2019 is in het
Arboretum Oudenbosch de jaarlijkse
zomerkindermiddag. Het thema van
2019 is: Beter met Planten. Deze
middag is bedoeld voor kinderen van 4
tot 12 jaar. Jonge kinderen hebben
begeleiding van volwassenen nodig, iets
oudere kinderen kunnen zelfstandig
langs alle opdrachten lopen. Kinderen
mogen alle opdrachten doen, maar dat is
niet verplicht.

Indien slecht weer: De kindermiddag
gaat (bijna) altijd door. Als het nodig is,
passen we het programma aan.
Wat is er te doen: er zijn in totaal 15
opdrachten, waarvan enkele waar je je
zintuigen bij nodig hebt en andere zoals
een knutselopdracht, wat doe je met
keukenkruiden?, yoga voor kinderen,
wat zijn de ingrediënten van drop?, enz.
enz.. Natuurlijk kun je iets drinken en
snoepen.
Let op: Anders dan vorig jaar is er
dit jaar geen picknick in de tuin
voorafgaand aan de Kindermiddag.
We hopen op uw bezoek op woensdag 10
juli in ons Arboretum!
Vriendelijke groeten
Stichting Arboretum Oudenbosch
werkgroep educatie.t team van de
Kindermiddag

Waar: Arboretum Oudenbosch / Achter
’t Postkantoor 1 / 4731 PM Oudenbosch
/ 0165-317171 /
www.arboretumoudenbosch.nl
Kosten: Volwassenen en kinderen
betalen 3 euro p.p.. Volwassenen met
een jaarkaart van de tuin mogen gratis
de tuin in, maar hun deelnemende
kinderen betalen 3 euro p.p.
Tijd: starten kan tussen 13.30 en 15.00
uur. De middag eindigt om 16.30 uur.
Handig: We adviseren om praktische
kleding en schoenen aan te doen,
aangepast aan de
weersomstandigheden. Het is een goed
idee om een tas mee te brengen om al je
spullen naar huis te vervoeren.
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