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Bijna herfstvakantie………
Woordje vooraf
Nog een weekje en dan sluiten we de eerste
periode van 8 weken af en mag iedereen gaan
genieten van een weekje herfstvakantie. En dat
deze vakantie eraan komt is ook goed te
merken. Na een zomerse periode met zon en
hoge temperaturen valt nu regelmatig de
regen met bakken uit de lucht, verkleuren de
bladeren en zie je hier en daar ook de
paddenstoelen tevoorschijn komen. Na de
herfstvakantie is het dan weer 9 weken tot de
kerstvakantie. Dit is meestal een erg drukke tijd
op school, maar ook een periode met veel
gezellige activiteiten. Verder wil ik u nog wijzen
op een aantal bijlagen bij dit Lindeblaadje,
zeker de moeite waard om daar even kennis
van te nemen.
Voor nu wens ik iedereen alvast, namens het
team van De Linde, een hele fijne
herfstvakantie toe. Geniet ervan!
Met vriendelijke
groet,
Bob Schram
Directeur OBS De
Linde

De jarigen in oktober
02-10
04-10
05-10
07-10
09-10

Matteo Aarsen
Roos Frijters
Jennifer Plompen
Damiân van Peenen
Noa Derene

gr. 6
gr. 6
gr. 1/2
gr. 7
gr. 2/3

14-10
21-10
22-10
24-10
29-10

Noah Schneijderberg
Pip Fredrikze
Fee van der Veeken
Amber Lauwerijssen
Liza Christianen

gr. 6
gr. 5
gr. 5
gr. 7
gr. 4

Schoolbibliotheek

We zijn op zoek naar een ouder die wilt
helpen bij het uitlenen van de boeken uit de
schoolbibliotheek.
Op dit moment hebben we één ouder die dit
met veel plezier doet, maar extra hulp zou fijn
zijn.
Onze leerlingen gaan op dinsdagmiddag naar
de bieb.
Heeft u interesse? Neem dan contact op juf
Marie-Therèse.

Halderbergs Talent
In september
hebben 5
groepen van De
Linde
deelgenomen
aan de finale
Halderbergs
Talent 2019.
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Alle vijf hebben ze enorm hun best gedaan en
zag het er prachtig uit.
Anne en Myrthe hebben de eerste prijs
behaald en mogen op 5 oktober nogmaals
optreden in Fidei et Arti tijdens de uitreiking
van de cultuurprijs.
Alvast heel veel succes op 5 oktober!

MR (Medezeggenschapsraad)
Vorige week woensdag vond de eerste
vergadering van het schooljaar plaats. We
hebben het over de volgende onderwerpen
gehad: de bevindingen van het inspectie
bezoek, de teldatum van 1 oktober, de
verkeerssituatie en veiligheid. Tevens kwam
het jaarverslag aanbod. Op woensdag 11
december om 19.30 uur is de eerstvolgende
vergadering. U bent van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.

Inspectiebezoek
Zoals eerder aangegeven
heeft onze school op
maandag 9 september
bezoek gehad van de
onderwijsinspectie in het
kader van het vierjaarlijks
onderzoek besturen en
scholen. Het was een erg
prettig bezoek, waarbij wij
aan de inspectie hebben kunnen vertellen
welke ontwikkelingen er gaande zijn op De
Linde, waar we trots op zijn, waar we nog
meer aandacht aan willen besteden en wat wij
willen bereiken met ons onderwijs en onze
school. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie
in vier groepen een klassenbezoek afgelegd.
Daarbij werd vooral gekeken naar de manier
waarop wij onze lessen vorm geven. Verder
werd er tussen de middag ook gesproken met
de leerkrachten van onze school. In het
afrondend gesprek gaf de inspecteur aan dat
alle drie de kwaliteitsaspecten waar naar
gekeken werd met een voldoende waren
beoordeeld en dat er geen enkel risico voor de
kwaliteit van onderwijs geconstateerd was.
Hier zijn wij natuurlijk ontzettend trots op en
voor ons ook een bevestiging dat de in gang

gezette ontwikkelingen er toe doen en dat wij
op deze weg verder kunnen gaan.

Welbevindingsgesprek
Op maandag 7 oktober en op donderdag 10
oktober a.s. staan de
welbevindingsgesprekken gepland op De
Linde. Tijdens dit gesprek wordt teruggeblikt
op de eerste periode van het schooljaar.
Daarbij wordt vooral gekeken naar het
welbevinden van het kind. Het gaat er dan
vooral over hoe het kind zich voelt op school
en minder over de tot dan toe behaalde
resultaten. Aan de hand van onderstaande 6
vragen kunt u, samen met uw kind, dit
gesprek voorbereiden. Het is nadrukkelijk de
bedoeling dat het een gesprek is waarbij niet
alleen de leerkracht aan het woord is, maar
dat het een echt gesprek is, met inbreng van
beide kanten.
1. Hoe zijn de eerste 8 weken op school
bevallen?
2. Zijn er onderwerpen waar u of uw kind het
over willen hebben?
3. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
4. Wat zijn uw verwachtingen?
5. Wat verwacht uw kind van de leerkracht en/
of van de school?
6. Wat verwacht de leerkracht van u en uw
kind?
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Dag van de Leraar
Op zaterdag 5 oktober is
het de Dag van de
Leraar. Ruim 350.000
leraren zetten zich in
Nederland, dag in, dag
uit, in voor de
ontwikkeling van
kinderen. Ook op De Linde zie ik dat
leerkrachten met heel veel inzet en plezier dit
mooie beroep uitoefenen. Helaas ook een
beroep dat vaak ondergewaardeerd wordt. Ik
ben in ieder geval trots op het team van De
Linde en ik wil dat gevoel graag met u delen!

Veilig de winter in

willen helpen. Daarvoor willen wij deze ouders
dan ook hartelijk bedanken!
Met vriendelijke groet, de verkeerswerkgroep

Verkeersenquête
Samen met mijn collega van Talente, Jan
Peeters, proberen wij een goed beeld te
krijgen van de verkeerssituatie rondom onze
school. Daarvoor zijn wij een enquête aan het
opstellen voor alle ouders van Futura.
Daarnaast zal ook aan de hogere groepen van
beide scholen worden gevraagd een enquête
in te vullen. De uitkomsten van de enquête
zijn voor ons belangrijk, omdat wij een zo
veilig mogelijke verkeerssituatie rondom de
school en op de weg van en naar school willen
creëren. Mag ik u daarom vriendelijk
verzoeken mee te werken aan het invullen van
deze enquête, zodra u deze ontvangt? De
verwachting is dat dit net voor of net na de
herfstvakantie zal zijn.

Atelier De Linde weken “75 jaar
vrijheid”
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op woensdag 23 oktober houden wij de
jaarlijkse fietsverlichtingsactie op De Linde. Op
deze dag vindt ’s morgens de fietskeuring
plaats. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan op
die dag elkaars fietsen controleren m.b.v. een
fietscontrolekaart. Het is de bedoeling dat de
kinderen uit deze groepen dan op de fiets
naar school komen. De groepen 1 en 2 gaan
de fiets in de klas bekijken en bespreken. Zij
hoeven niet op de fiets naar school te komen.
In de bijlagen zit voor de groepen 3 t/m 8 een
blad waarop u kunt lezen aan welke eisen een
fiets moet voldoen. We hopen dat u de
komende weken tijd heeft om samen met uw
kind de fiets eens te bekijken, alles te
benoemen en vooral te controleren. Samen
met u hopen we uw kind veilig op straat te
kunnen laten fietsen, zeker nu het buiten
weer eerder donker is! Al deze activiteiten
kunnen wij doen doordat ouders ons daarbij

Op de kalender
heeft u kunnen
lezen dat er in
de weken van
28 oktober t/m
15 november
Atelier De Linde weken zijn met als thema “75
jaar vrijheid”. In de groepen 1 t/m 4 gaan we
werken rondom het thema vriendschap en
vrijheid. In de groepen 5 t/m 8 zal er gewerkt
worden rondom het thema vrijheid, oorlog en
bevrijding. Hierbij zullen groep 7 en 8 de
voorstelling “Oorlogsgeheimen” als
inspiratiebron gebruiken. De kinderen zullen
eerst geïnspireerd worden door een
prentenboek, een verhaal, een filmpje of een
voorstelling. Daarna zullen ze hierover in de
eigen groep gaan brainstormen. Zo komen de
kinderen zelf tot een onderzoeksvraag. We
werken groepsoverstijgend. In de groepen 1
t/m 4 , de groepen 5-6 en 7-8 worden de
kinderen in groepjes verdeeld. Deze groepen
gaan werken aan hun onderzoeksvraag en de
vorm waarin ze dit gaan presenteren. Op deze
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manier zijn de kinderen bezig met ontdekkend
leren. Ze onderzoeken een onderwerp door
samen te werken en te leren van hun eigen en
elkaars intelligentie. Na het gezamenlijke
onderzoek presenteren de leerlingen hun
uitkomsten vanuit hun verschillende
intelligenties. We willen aan u vragen of u
mensen kent die zouden willen komen
vertellen over de oorlog en de bevrijding en
hiervan misschien zelfs beeldmateriaal of
ander materialen hebben om te laten zien. Op
die manier gaat het thema “75 jaar vrijheid”
nog meer leven binnen de school. Mocht u
iemand weten die verhalen wil komen
vertellen over dit thema, dan kunt u dit aan de
groepsleerkracht van uw kind vertellen of een
mailtje sturen naar
v.van.dam@lindeoudgastel.nl

•
•
•
•

Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18
oktober: herfstvakantie
Dinsdag 22 oktober: hoofdluiscontrole
Woensdag 23 oktober:
fietsverlichtingsactie
Vrijdag 1 november: 4e Lindeblaadje komt
uit

Engelse boekenbeurs, warm
aanbevolen!
A.s. maandag, 7
oktober, tussen
15:00 en 16:00 uur
zal er een
boekenbeurs met
Engelse
kinderboeken
worden gehouden
in de centrale hal
van het schoolgebouw. Voor verdere
informatie, zie bijlagen bij dit Lindeblaadje.

Belangrijke data

•
•
•
•

Maandag 7 oktober 15:00- 16:00 uur:
Engelse kinderboekenbeurs in de centrale
hal
Maandag 7 oktober:
welbevindingsgesprekken
Donderdag 10 oktober:
welbevindingsgesprekken
Vrijdag 11 oktober studiemiddag: alle
leerlingen zijn om 12:00 uur vrij
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