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EXTRA EDITIE
Woordje vooraf
Iets eerder dan gepland, maar er was
voldoende reden om een extra editie uit
te geven. In dit extra Lindeblaadje o.a.
informatie over het bezoek dat de
onderwijsinspectie a.s. maandag aan onze
school zal brengen, over de
informatieavond, over de schoolfotograaf
en natuurlijk ook over het schoolreisje.
Voor nu, namens alle collega’s van De
Linde, een heel fijn weekend!
Bob Schram
Directeur OBS De Linde

Bezoek onderwijsinspectie
Op maandag 9
september a.s. zal
mevrouw BastiaansenArs, namens de
onderwijsinspectie,
onze school bezoeken.
Dit onderzoek maakt deel uit van het
vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen.
Hierbij gaat de onderwijsinspectie eerst op
bestuursniveau in gesprek en analyseert
men de door het bestuur aangeleverde
stukken. Vervolgens gaat men door middel
van een zogenaamd verificatieonderzoek
bij zes OBO- scholen op bezoek, om te
kijken of dat wat het bestuur heeft

aangegeven in de praktijk ook terug te
zien is. Het onderzoek richt zich deze keer
op de onderwijskwaliteit. Daarnaast kijkt
de onderwijsinspectie ook nog naar een
aantal wettelijke verplichtingen, zoals
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een
schoolgids en de onderwijstijd. Tijdens het
onderzoek a.s. maandag zal mevrouw
Bastiaansen- Ars, samen met juffrouw
Lianne en ondergetekende, vier groepen
bezoeken. Verder zal de dag gevuld zijn
met gesprekken tussen de
onderwijsinspectie met juffrouw Lianne en
meneer Bob en is er ook nog een gesprek
gepland met de leerkrachten van De
Linde. Ik heb er in ieder geval het volste
vertrouwen in dat het een positief bezoek
wordt!
Na alle schoolbezoeken zal er over een
aantal weken een afrondend gesprek zijn
tussen de onderwijsinspectie en het
bestuur van OBO. Ik zal u, zodra dit
mogelijk is, op de hoogte stellen van de
uitkomsten van dit onderzoek.

Schoolfotografe
Afgelopen maandag
heeft de nieuwe
schoolfotografe
onze school bezocht. Op een leuke en
enthousiaste manier, waarbij zij alle tijd
nam voor de kinderen, werden er de hele
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dag foto’s gemaakt. De schoolfotografe
gaf bij mij aan, dat u over ongeveer drie
weken bericht zou ontvangen van haar
met een persoonlijke inlogcode. Via deze
inlogcode kunt u dan de foto’s bestellen
die u graag zou willen hebben.

BOUW (programma om de
leesvaardigheid te vergroten) In groep 8
wordt voor alle ouders van die groep
naast de algemene informatie ook uitleg
gegeven over Anglia en de schoolkeuze.
De indeling van de avond ziet er als volgt
uit:

Informatieavond
Beste ouder(s),
verzorger(s),
Graag nodigen wij
u van harte uit
voor onze informatieavond op
dinsdagavond 10 september a.s.
De leerkracht(en) van uw zoon/dochter
wil(len) u graag informeren over de
verschillende schoolvakken, de activiteiten
en de dagelijkse gang van zaken in de klas.
Op deze avond is er ook volop gelegenheid
tot het stellen van vragen.
Wij verzorgen de informatie op twee
verschillende tijdstippen. Door deze
spreiding is het wellicht mogelijk om
meerdere groepen te bezoeken.
In de groepen 1/2 krijgt u o.a. uitleg over
het werken met ontwikkelingsmateriaal
met behulp van het digi keuzebord en
over diverse samenwerkingsvormen. Ook
over het werken met de methode Kanjer
(sociaal-emotionele ontwikkeling/omgaan
met elkaar) wordt informatie gegeven.
In de groepen 2/3 t/m 7 staan de
leerkrachten klaar om zich voor te stellen
en uitleg te geven over o.a. de algemene
manier van werken in de groep, het
werken met Snappet, het zelfstandig
werken, diverse samenwerkingsvormen en
cultuureducatie. Bovendien kunt u alle
methodes bekijken en vragen stellen. Voor
groep 2/3 en 4 kan de eindtijd later zijn,
omdat zij u ook willen informeren over

19.00-19.15 uur: welkom door Bob
Schram in de hal bij de rode trap
19.15-20.00 uur: informatie in de groepen
1 / 2, 5, 7 en 8
20.00 -20.15 uur: welkom door Bob
Schram in de hal bij de rode trap
20.15-21.00 uur: informatie in de groepen
2/3, 4, 6 en 8 (voor groep 8 zijn er dus
twee informatie momenten)
We rekenen op uw komst en natuurlijk
staat de koffie en thee klaar in de hal bij
de koffiecorner. Graag tot dan!

Schoolreisje
Zoals bij u
bekend zal op
donderdag 12
september a.s.
het schoolreisje
plaatsvinden.
Belangrijkste
daarbij is vooral dat alle kinderen een
geweldige dag beleven! Graag maak ik van
de gelegenheid gebruik om nog enige
toelichting hierop te geven.
Doordat het schoolreisje zo vroeg in het
schooljaar staat gepland, is de aanloop
niet helemaal vlekkeloos verlopen. Echter,
er is in korte tijd veel werk verzet.
Teamleden en oudervereniging hebben er
samen de schouders onder gezet om
ervoor te zorgen dat het donderdag voor
alle kinderen een geweldige dag zal zijn!
Er was nogal wat onduidelijkheid over de
betaling voor het schoolreisje. Ik heb
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begrepen dat deze onduidelijkheid
mogelijk voortkomt uit het volgende.
Ieder schooljaar wordt er van u een
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze
vrijwillige bijdrage van € 20 is
voornamelijk bestemd voor het
organiseren van leuke activiteiten voor
alle kinderen tijdens het schooljaar, zoals
vieringen o.a. tijdens Sinterklaas, Kerstmis
en carnaval. Verder is er door de
oudervereniging de afgelopen jaren
gespaard om het 40- jarig jubileum van De
Linde te kunnen vieren. Dit gespaarde
bedrag heeft ervoor gezorgd dat de eigen
bijdrage van ouders voor het schoolreisje
naar De Efteling vorig schooljaar vrij laag is
geweest. Het bedrag van € 24 voor het
schoolreisje van a.s. donderdag zit vooral
in vervoerskosten en toegang. Soms is de
entree wat hoger of lager, maar het zijn
vooral de kosten voor de bussen die
doorwegen. Per bus kan dat ook
verschillen, afhankelijk van de afstand of
van de grootte van de groep kinderen die
meegaan.
Natuurlijk kunnen wij ook niet zonder
begeleiding met zoveel kinderen op stap
gaan. Behalve de groepsleerkrachten gaan
er dus ook nog een aantal ouders mee.
Aan deze ouders wordt een eigen bijdrage
gevraagd van € 10. Dit bedrag kan op
dezelfde rekening worden gestort als het
schoolreisgeld voor de kinderen.
Ter aanvulling op de brief die u eerder van
mij heeft ontvangen over het schoolreisje
heb ik u nog een app gestuurd via Parro.
Hierin heb ik aangegeven dat, mocht het
bedrag voor het schoolreisje u problemen
opleveren, u hiervoor met mij een
afspraak kunt maken. Samen kunnen we
dan kijken naar een oplossing hiervoor.
Zoals bekend is er aangegeven dat het fijn
zou zijn als het bedrag voor het
schoolreisje uiterlijk zondag 8 september

a.s. op rekeningnummer NL86RABO
014.11.14.010 staat. Er moeten al facturen
worden betaald voor bussen e.d., dus
vandaar deze reminder. Vergeet u daarbij
niet de naam/ namen van uw kind(eren)
te vermelden?
Tot slot het volgende. We zullen het
schoolreisje en alles wat daarmee
samenhangt na afloop met iedereen die
erbij betrokken is evalueren en kijken
waar verbeteringen mogelijk zijn. Deze
aandachtspunten nemen we dan mee in
de organisatie van het schoolreisje voor
het volgende schooljaar. Voor nu gaat het
er vooral om dat alle kinderen a.s.
donderdag een fantastische dag beleven,
waar ze nog jaren met plezier op
terugkijken! En daar doen we het
uiteindelijk voor!

Theaterlessen

Vandaag zijn de theaterlessen gestart op
De Linde. Deze lessen worden verzorgd
door Martijn Hendriks van Martistiek.
Martijn zal dit schooljaar voor alle groepen
8 of 9 keer een theaterles verzorgen. Ik
ben vanmorgen zelf bij een deel van zo’n
les aanwezig geweest en heb gezien dat
de kinderen met heel veel plezier hebben
deelgenomen. En ook de leerkrachten
hebben hun beste beentje voorgezet. Ik
zal u een volgende keer wat meer
vertellen over het doel en de inhoud van
deze theaterlessen.

OBS De Linde Schoolstraat 3, 4751 CN Oud Gastel 0165518065 info@lindeoudgastel.nl www.lindeoudgastel.nl

Lindeblaadje extra Schooljaar 2019-2020 6 september 2019

REMINDER PRIVACY
Mag ik u nogmaals wijzen op het
onderstaande bericht uit het vorige
Lindeblaadje? Nog niet alle ouders hebben
namelijk hun privacy voorkeuren
aangegeven. Wij willen graag zo goed
mogelijk hiermee rekening houden, maar
zijn daarbij wel afhankelijk van uw
medewerking.

Zoals u ongetwijfeld weet hebben ook
wij op school te maken met
privacywetgeving, ook wel bekend onder
AVG. Natuurlijk willen wij ons daar zo
goed mogelijk aan houden en daarom
hebben wij uw medewerking nodig. U
heeft reeds een S.O.S formulier
meegekregen waarop u kunt aangeven
wel of geen bezwaar te hebben tegen
plaatsing van foto’s/ video’s van uw
kind(eren) op social media en of u wel of
geen bezwaar heeft tegen de
luizencontrole na de schoolvakanties.
Daarnaast maken wij gebruik van de
Parro app. Ook hierin kunt u in uw eigen
account de privacy voorkeuren
aangeven. Ga hiervoor in de app naar
instellingen(rechts onderaan) en
vervolgens naar het privacy centrum.
Hierin kunt u uw privacy voorkeuren
aangeven en eventueel aanpassen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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