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De eerste week…
Woordje vooraf

De jarigen in september

Beste ouders/ verzorgers,
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We zijn inmiddels weer een week verder.
En natuurlijk was het voor iedereen
wennen. Voor u als ouders, voor de
teamleden en zeker ook voor de kinderen.
Een nieuwe juf of meneer, een ander
lokaal, onbekende leerstof….. Weer op tijd
opstaan om naar school te gaan, weer een
heel ander ritme. Sommige kinderen
pakken dat heel gemakkelijk op en gaan
eigenlijk gewoon verder op de manier
zoals ze het vorig schooljaar zijn
geëindigd. Andere kinderen hebben daar
meer moeite mee. Maar ik zie nu al 35
schooljaren dat na de eerste schoolweken
iedereen wel weer zijn of haar weg heeft
gevonden. Gelukkig speelde het weer een
positieve rol. Niet al te hoge
temperaturen, meestal droog en dus ook
goed weer om buiten te spelen. Ik hoop
ook dat u als ouders weer uw ritme heeft
kunnen vinden, thuis en/of op het werk.
Namens het team wens ik u nog een fijne
zondag toe!
Met vriendelijke groet,
Bob Schram
Directeur OBS De Linde
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Verkeersveiligheid
Tijdens de
zomervakantie is er een
voetpad aangelegd
tussen Futura en de
BSO, tussen de
parkeerplaats en de
tennisvelden. Op deze manier kunnen alle
kinderen dus veilig van en naar school en
de kinderopvang. Het oversteken van de
parkeerplaats is dus niet meer nodig . Dit
was één van de knelpunten in de
verkeersveiligheid enquête van het
afgelopen jaar en we zijn blij dat dit
knelpunt is opgelost, in samenwerking
met de gemeente Halderberge. Het is
natuurlijk wel belangrijk om dit voetpad
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ook op de goede manier te gebruiken. We
willen iedereen dan ook vragen om niet
meer over de parkeerplaats te lopen,
maar gebruik te maken van het voetpad.
Mag ik ook aan alle ouders vragen dit te
doen, tenslotte hebben we ook als ouders
hier een voorbeeldfunctie in. Dan nog het
volgende. Het spreekt voor zich dat het
niet de bedoeling is om uw auto
(gedeeltelijk) op het voetpad te parkeren,
zelfs niet om even uw kind te laten
instappen. We zullen dit ook in de klassen
bespreken en hopen dat u dit ook met uw
kind(eren) zult doen. Bedankt alvast,
samen kunnen we zorgen voor een
verkeersveilige omgeving van de school.

Corona maatregelen heeft u zich hiervoor
moeten inschrijven in tijdsblokken. Op
deze manier willen we toch het
persoonlijke contact met u te houden, ook
al is het op een iets andere manier.

Helpende handjes
In het laatste Lindeblaadje van het
afgelopen schooljaar stond een oproep
van onze oudervereniging. Daar is een
enkele reactie op gekomen, vandaar dat
wij deze oproep hieronder nogmaals
plaatsen.

Verder vindt u in de bijlage bij dit
Lindeblaadje een brief van de ANWB, over
het weer naar school gaan van kinderen
na de zomervakantie. Graag uw aandacht
hiervoor.

Typecursus

Bij voldoende aanmeldingen zal er eind
september op Futura een
groepstypecursus starten voor de
kinderen van de groepen 6 t/m 8 van OBS
De Linde en TaLente. Zoals het er nu
uitziet zal dat op maandag na schooltijd
zijn. De typecursus wordt gegeven door
een docent van de Typetuin. Volgende
week ontvangt u meer informatie
hierover, o.a. over de kosten, wijze van
aanmelding etc.

Inloop volgende week
Zoals u via Parro heeft vernomen is er
volgende week gelegenheid om na
schooltijd samen met uw zoon/ dochter
de nieuwe groep te bezoeken. I.v.m. de

Wij zijn nog steeds op zoek naar helpende
handjes!
Naast nieuwe OV leden, zoeken wij
enthousiaste ouders die bij allerlei
activiteiten willen helpen.
Denk hierbij onder andere aan het
versieren van de school, de
voorbereidingen van de leuke activiteiten
en hulp bij de activiteiten zelf.
Wilt u geen verplichtingen, maar wel
betrokken zijn bij de activiteiten op
school? Wordt dan een helpend handje!
Stuur een email naar
ouderverenigingobsdelinde@gmail.com
en meld je aan!
Dan kunnen wij dit schooljaar nog samen
aan de slag!

Schoolfotograaf
A.s. vrijdag zal de schoolfotograaf onze
school bezoeken. Dit zal op een
aangepaste manier plaatsvinden, waarbij
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alle richtlijnen van het RIVM in acht
worden genomen. Dit betekent o.a. dat er
dit schooljaar geen broertjes-zusjes foto’s
worden genomen met kinderen die niet of
nog niet bij ons op
school zitten.
Verder wil ik u
vragen om, als het
mogelijk is, de
kinderen vrijdag
fleurige kleding
aan te trekken.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de
bijgevoegde brief van de schoolfotograaf.

Belangrijke data

•
•
•

Deze week gelegenheid tot inloop na
schooltijd, op inschrijving
Dinsdag 1 september 19:30 uur:
vergadering OV
Vrijdag 4 september: schoolfotograaf
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