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Het “Lindegevoel”, samen school zijn!
Woordje vooraf
Ik kwam het de afgelopen weken vaak tegen,
het “Lindegevoel”. Na zo’n vijf weken denk ik
te weten wat dat gevoel is. Het is het gevoel
samen school te zijn, team, ouders en
kinderen! Dit gevoel is waar het voor mij ook
om draait. Een positieve en constructieve
samenwerking met elkaar, in het belang van
de kinderen. Laten we vooral proberen dit
gevoel met elkaar vast te houden, ieder vanuit
zijn of haar eigen rol. In dit Lindeblaadje wat
korte berichten, omdat er al eerder een extra
editie van het Lindeblaadje is uitgekomen.
Daarnaast treft u ook nog enkele bijlagen aan
bij dit Lindeblaadje, o.a. een brief van de
oudervereniging over de vrijwillige
ouderbijdrage.
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Welkom op school

Met vriendelijke groet,
Sam Christianen is gestart op De Linde
We wensen hem heel veel plezier bij ons
op school.

Bob Schram
Directeur obs De Linde
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Afgelopen maandag waren alle kinderen vrij,
omdat het team van De Linde een studiedag
had. ’s Ochtends hebben alle leerkrachten aan
de onderwijsplannen gewerkt, om er voor te
zorgen dat ieder kind goed in beeld is en het
onderwijs zo goed mogelijk op de groep en op
de kinderen is afgestemd. ’s Middags hebben
wij ons, onder begeleiding van Edux, bezig
gehouden met coöperatieve werkvormen. In
het huidige onderwijs wordt dit
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samenwerkend leren steeds meer toegepast
en aan de hand van allerlei
praktijkvoorbeelden zijn wij hier in geschoold.
We hebben afgesproken dit ook met
regelmaat toe te gaan passen in de groepen.

Koffieochtend
Op woensdag 18 september
heb ik mijn eerste
koffieochtend gehad. Met zes
betrokken ouders heb ik een
plezierig koffie-uurtje gehad,
waarbij diverse onderwerpen
aan de orde zijn gekomen. Daarbij kwam ook
steeds weer het eerder genoemde “Linde
gevoel” ter sprake, een gevoel waarvan alle
aanwezige ouders zeggen dat het de kern van
deze school is. Naast dit kwamen ook allerlei
andere onderwerpen ter sprake. Voor mij in
ieder geval een fijne manier om op een
informele manier te weten te komen wat er
leeft onder ouders.

Belangrijke data

•
•
•
•

woensdag 25-09-19: Kinderpostzegelactie
groep 8
woensdag 25-09-19: MR vergadering en
OV vergadering
zaterdag 28-09: Hart van Gastel
avondloop
vrijdag 04-10: uitgave 3e Lindeblaadje
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