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#blijfgezond
Woordje vooraf
Beste ouders/ verzorgers,
Deze keer een zeer uitgebreid
Lindeblaadje. Er zijn namelijk een
behoorlijk aantal belangrijke, actuele
ontwikkelingen waarin ik u wil meenemen.
We gaan alweer richting de
herfstvakantie. Binnen onze school zie ik
dat er ontzettend hard gewerkt wordt om
het onderwijs zo goed mogelijk te
verzorgen. Het lijkt dan ook allemaal weer
op de normale manier verlopen. Maar dat
is natuurlijk niet zo. Het weer toenemen
van het aantal Covid’19 besmettingen in
Nederland maakt duidelijk dat we
voorlopig nog rekening moeten houden
met dit virus. Lastig, want natuurlijk willen
we allemaal niets liever dan weer terug
naar de situatie van voor de uitbraak van
dit virus. Voor ons als school betekent dit,
dat we bij alles wat we doen moeten
nadenken of het wel verantwoord is. We
hebben dus ook nog steeds te maken met
beperkende maatregelen. Het spreiden
van de tijden, de verschillende toegangen
tot de school, het tijdelijke continurooster,
de aanpassing of het niet laten doorgaan
van diverse activiteiten heeft maar één
doel. En dat is ervoor zorgen dat er niet
teveel mensen bij elkaar komen en dat de

1,5 meter afstand goed in acht kan
worden genomen. En natuurlijk kunnen en
mogen de meningen over de verschillende
maatregelen verschillen. Maar volgens mij
was, is en blijft daarbij de gezondheid van
iedereen op de eerste plaats staan. Het
SAMEN SCHOOL ZIJN is juist nu erg
belangrijk, want we zijn samen
verantwoordelijk hiervoor!
Met vriendelijke groet,
Bob Schram
Directeur OBS De Linde
De jarigen in oktober
02-10

Matteo Aarsen

gr. 7

04-10

Roos Frijters

gr. 4

05-10

Jennifer Plompen

gr. 3

07-10

Damiân van Peenen

gr. 8

09-10

Noa Derene

gr. 4

14-10

Noah Schneijderberg gr. 7

21-10

Pip Fredrikze

gr. 6

22-10

Fee van der Veeken

gr. 6

24-10

Amber Lauwerijssen

gr. 8

29-10

Liza Christianen

gr. 5
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Welkom op school
➢

➢

Viggo de Veth en Melle Martens(groep ½), Lisa
Werkman(groep 6) en Renee Werkman(groep
8) zijn gestart op De Linde.
We wensen hen veel plezier bij ons op school!

➢

Verscherpte maatregelen OBO
Landelijk gezien hebben we
op dit moment te maken met
een opleving van het
Coronavirus. Hier en daar
wordt er al gesproken over
een tweede golf. Het kabinet heeft een week
geleden dan ook verscherpte maatregelen
afgekondigd voor het hele land. Maatregelen
die gedurende de vorige week nog verder zijn
aangescherpt. Stichting Openbaar Onderwijs
West Brabant, waar ook onze school onder
valt, heeft voor al haar scholen de
aandachtspunten weer aangehaald. Voor onze
school en voor u betekent dit het volgende:
➢ Het halen en brengen van kinderen blijft
voorlopig op dezelfde wijze gaan. Dus via
de eigen toegang van de lokalen, ouders
blijven op 1,5 meter afstand en komen
niet mee naar binnen;
➢ De begin- en eindtijden blijven zoals ze nu
zijn. Ook blijven we de gespreide tijden
t.o.v. TaLente hanteren;
➢ Het continurooster blijft zeker tot de
kerstvakantie bestaan. De oudergeleding
van de MR van onze school heeft hiermee
ingestemd;
➢ Hierbij zal een minimale inzet mogelijk
blijven van TSO ouders;
➢ Externen na schooltijd, zoals bijvoorbeeld
de Verlengde Schooldag en de TypeTuin,
mogen blijven komen. Natuurlijk wel met
inachtneming van de regels;
➢ Externen die van groot onderwijskundig
belang zijn voor de ontwikkeling van

➢

kinderen mogen bij uitzondering wel op
school komen;
Voorkeur heeft het echter om zoveel
mogelijk afspraken online te laten
plaatsvinden en zo min mogelijk externe
mensen in de school te hebben;
Volgende week staan de
welbevindingsgesprekken gepland. Deze
kunnen onder deze omstandigheden
echter niet fysiek doorgaan. Meer
informatie hierover vindt u verderop in dit
Lindeblaadje;
Teamleden zullen na schooltijd mogelijk
eerder naar huis zijn om thuis verder te
werken. U kunt hen echter altijd via de
mail of via Parro tijdens werktijden
bereiken. Ook is het natuurlijk mogelijk
om een afspraak te maken, zodat u
telefonisch of online met de leerkracht in
gesprek kunt gaan;
Verder zullen ook een aantal andere zaken
weer ieders volle aandacht moeten
krijgen, waaronder de basisregels. Het
regelmatig handen wassen, aandacht voor
het hoesten en niezen in de elleboog, het
extra ventileren van de lokalen voor- en
na schooltijd en in de pauzes en vooral de
belangrijkste regel, het onderling 1,5
meter afstand houden tussen
volwassenen;

Wederom vraag ik om uw begrip en
medewerking bij het bovenstaande. Tot nu
toe zijn wij er met elkaar in geslaagd om ons
onderwijs zo goed als mogelijk door te kunnen
laten gaan. Wij vertrouwen erop dat dat ook
nu weer, samen met u, gaat lukken! En voorop
blijft staan de gezondheid van iedereen!

Vervanging leerkracht
Zoals wellicht bij u bekend is,
zijn leerkrachten op onze
school zelden afwezig. Met
lichte gezondheidsklachten
zijn zij vaak gewoon aanwezig
om de groep les te geven. De verwachting is
echter, met de herfst en winter voor de deur,
dat er een flinke toename van
verkoudheidsvirussen, griepvirussen e.d. zal
gaan rondwaren.
Binnen alle scholen van OBO volgen wij de
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actuele richtlijnen vanuit het RIVM om te
bepalen of een leerkracht wel/niet mag
komen werken. Het helpt ons dat leerkrachten
sinds kort versneld getest kunnen worden
wanneer zij corona gerelateerde klachten
hebben. Deze klachten komen echter bovenop
de reguliere virussen die vaak rondgaan in de
herfst- en wintermaanden.
De versnelde testmogelijkheid geldt echter
niet voor gezinsleden van leerkrachten,
waardoor ook daar een knelpunt kan ontstaan
en een leerkracht in thuisquarantaine moet
wanneer een gezinslid ernstige klachten zoals
koorts of benauwdheidverschijnselen heeft.
Er zijn momenteel weinig tot geen externe
vervangers beschikbaar, waardoor we nu al
merken dat het op verschillende scholen
moeilijk is om groepen op te vangen!
Wanneer vervanging nodig is, zullen de
volgende stappen door school worden
ondernomen:
1. We bekijken of we de vervanging intern of
extern kunnen oplossen;
2. Wanneer vervanging echt niet mogelijk is,
dan zullen we de eerste dag de vervanging
proberen te organiseren met de beschikbare
leerkrachten;
3. Wanneer in de daaropvolgende dagen
vervanging niet mogelijk is (uiterste geval) en
een leerkracht meerdere dagen afwezig is,
dan vragen wij u vanaf de tweede dag om uw
kind thuis op te vangen, of elders opvang te
regelen. Wanneer wij deze beslissing nemen,
dan proberen we u daar zo spoedig mogelijk
over te informeren en streven ernaar om dit
voor 17:00 uur te communiceren via Parro;
5. Mocht aan u worden gevraagd om uw kind
thuis te houden en/of elders opvang te
regelen, dan hopen wij uiteraard dat u dit
georganiseerd krijgt. Werkt u in een cruciaal
beroep en is opvang organiseren voor uw kind
echt onmogelijk, dan zullen wij op school
bekijken of uw kind in een andere groep
zelfstandig aan het werk kan.
Natuurlijk hopen wij dat deze maatregel niet
nodig is, maar wij sluiten in deze bijzondere
tijden niets uit!

Tot slot...
Wij willen u vragen om kritisch te zijn wanneer
u uw kind naar school stuurt met klachten.
Kinderen met een lichte verkoudheid mogen
nu gewoon weer naar school. Toch willen wij u
vragen om rekening te houden met de
gezondheid van leerkrachten en anderen.
Wanneer een leerkracht ziek wordt heeft
namelijk de gehele groep daar last van!
De eerder verstuurde beslisboom(nogmaals in
de bijlage, deze geldt nu voor kinderen t/m
groep 8) kan u helpen om de juiste afweging
te maken.
Met uw medewerking heb ik er alle
vertrouwen in dat wij ook de komende tijd ons
onderwijs zo goed mogelijk kunnen blijven
geven.
We danken u op voorhand voor uw begrip en
medewerking in deze onzekere tijden.

Google Classroom

In navolging van het voorgaande bericht het
volgende. Hoewel wij natuurlijk hopen dat
maatregelen als groepen thuis laten niet nodig
zijn, moeten we er toch rekening mee houden
dat dit op enig moment noodzakelijk zal zijn.
Vorig schooljaar, tijdens de gehele sluiting van
de scholen, zijn wij erachter gekomen dat het
goed is om het eventuele thuisonderwijs aan
onze leerlingen via één systeem te laten
plaatsvinden. Omdat de bovenbouwgroepen
al met Google Classroom werkten, hebben wij
besloten om dit ook voor de andere groepen
in te voeren.
Op de achtergrond heeft onze ICT-er toen al
voor alle kinderen leerling accounts
aangemaakt. U krijgt binnenkort van de
leerkracht van uw kind(eren) een uitnodiging
hiervoor met een inlogcode.
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Google Classroom is eigenlijk een digitaal
klaslokaal, waarin de leerkracht schoolwerk
voor de kinderen van zijn/ haar groep kan
klaarzetten. De kinderen kunnen dan vanuit
huis deze opdrachten maken, de leerkracht
kan op afstand deze opdrachten beoordelen.
Ook kunnen de kinderen via dit systeem
vragen stellen aan de leerkracht en hierop
antwoord krijgen.
Daarnaast kunnen leerkrachten Google Meet
koppelen aan Google Classroom. Met Google
Meet kunnen dan online instructiemomenten
voor de kinderen worden ingepland, zodat de
leerkracht uitleg kan geven over de lesstof.
Natuurlijk gaat er niets boven het fysieke
onderwijs op school, maar gezien de onzekere
tijden willen we wel goed voorbereid zijn op
het op een zo goed mogelijke manier van het
geven van thuisonderwijs.
Wij zullen u de komende weken nader
informeren over deze ontwikkelingen.

Oudergesprekken
Zoals aangegeven kunnen de
oudergesprekken volgende week niet op de
gewenste wijze doorgaan. Wij hadden dat
graag anders gezien. Toch willen de
leerkrachten graag contact met u, over de
start van uw zoon/ dochter dit schooljaar. U
heeft inmiddels hierover een aparte brief
ontvangen.

Verzoek oudervereniging
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ook dit jaar vragen wij u om een
ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2020-2021
is deze vastgesteld op €20,- per leerling. De
ouderbijdrage wordt o.a. aan de volgende
zaken besteed:

•
•
•
•
•
•
•

•

Eten en drinken bij diverse activiteiten

Wij verzoeken u vriendelijk om € 20,- per kind
over te maken op IBAN:
NL86 RABO 014.11.14.010 ten name van de
Oudervereniging OBS De Linde.
De betaling kan op twee manieren:
- Ineens, a.u.b. betaling onder vermelding
naam kind(eren) en groep(en) voor 1
november aanstaande.
- In twee gelijke termijnen, a.u.b. betaling
eveneens onder vermelding naam kind(eren)
en groep(en) voor 1 november a.s. en
respectievelijk 1 februari 2021.
Voor kinderen die vanaf januari op school
komen is de ouderbijdrage €10,-. Kinderen die
na maart op school komen hoeven geen
ouderbijdrage meer te betalen voor dit
schooljaar.
Mochten er van uw kant nog vragen en/of
opmerkingen zijn, dan zien we deze met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging OBS De Linde

Jeugdverpleegkundige
Helaas is het voor jeugdverpleegkundige
Lyanne Augustijn op dit moment niet mogelijk,
vanwege de Corona maatregelen, om De Linde
te bezoeken.
Mocht u toch in contact willen komen met
haar, dan kunt u haar via de mail bereiken:
jeugdgezondheidszorg.oudenbosch@ggdwest
brabant.nl

Sinterklaasfeest
Kerstdiner
Carnaval
Pasen
Kennismakingsfeest groep 3
Filmavond
Verzekering
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Brabants Verkeersveiligheids Label
Goed nieuws, onze school behoudt het
Brabants Verkeersveiligheids Label!

konden de kinderen weer naar binnen. De
volgende oefening zal geheel onaangekondigd
zijn. We houden u op de hoogte.

Gezonde school en lunch

Nu alle kinderen op school blijven lunchen wil
ik u het volgende vragen. Op onze school
hanteren wij de regels van “gezonde voeding”.
Mag ik u vragen daar aan mee te werken? Dus
wilt u geen snoepjes e.d. meegeven aan uw
kind(eren)? Alvast hartelijk bedankt voor uw
medewerking!

Traktaties
In verband met alle aangescherpte regels wil
ik u er nogmaals op wijzen dat kinderen
mogen trakteren op school, maar dan wel
graag voorverpakte traktaties. Het zou fijn zijn
als u daar rekening mee kunt houden.

Kinderboekenmarkt gaat niet door
Fietskeuring
Op woensdag 28
oktober houden wij de
jaarlijkse
fietsverlichtingsactie op
De Linde. Op deze dag
vindt ’s morgens de
fietskeuring plaats. Voor
meer informatie, zie de
brief hierover die als
bijlage aan dit Lindeblaadje is toegevoegd.

Ontruimingsoefening
Een aantal weken geleden
hebben wij onze eerste
ontruimingsoefening van het
schooljaar gehouden, samen
met TaLente. Iedereen was op
de hoogte dat dit zou gaan gebeuren en
tussen de buien door vonden alle kinderen en
medewerkers uit Futura rustig een veilige weg
naar buiten. Binnen 3 minuten waren alle
kinderen op veilige afstand van het gebouw.
Na de gebruikelijke check op aanwezigheid,

In oktober vindt meestal de
Kinderboekenmarkt plaats. Deze tweejaarlijks
activiteit is ooit ontstaan tijdens de
voorleesweek in samenwerking met Stichting
KOOG en TaLente. In verband met Corona
willen we deze activiteit nu een jaar uitstellen.
We kunnen dit immers niet organiseren met
de garantie dat volwassenen 1,5 meter uit
elkaar blijven.

Sprookjesfeest groep 3
Woensdagochtend 16 september was het
sprookjesfeest in groep 3! De kinderen, de juf
en de hulpmama's mochten verkleed naar
school komen. In groepjes gingen ze een tocht
lopen langs een aantal sprookjesfiguren. Zo
zagen de kinderen de heks die heksensoep
aan het brouwen was, renden ze in de laarzen
van de reus, zochten ze naar het glazen
muiltje van Assepoester, liepen ze een
verkleedestafette en beantwoordden ze de
vragen van een sprookjesquiz. Daarna
mochten ze sprookjeskleurplaten kleuren,
naar sprookjes kijken en luisteren. De ochtend
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sloten we af met het eten van een heerlijk
broodje knakworst of hagelslag. Dank je wel
mama's voor jullie hulp! De kinderen van
groep 3 hebben genoten.

Start Kinderboekenweek

Lindebode
Zoals in het vorige bericht te lezen was zijn
wij van start gegaan met de Lindebode. Ieder
schooljaar zal er in groep 7 een verkiezing
worden gehouden. Deze Lindebode is dan van
september tot september het volgend
schooljaar “in dienst”. Wij denken zo een
mooie Lindetraditie te hebben gecreëerd. Nu
zijn we op zoek naar een handige ouder die
tijd heeft en het leuk vindt om voor onze
Lindebode een pak te maken. Het moet een
pak worden in de stijl van een Middeleeuwse
dorpsomroeper, natuurlijk in de Lindekleuren
groen en blauw en met het symbool van de
Linde daarop. Bent u handig in het maken van
kleding, dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht van groep 7, Hobie van Steen
(h.van.steen@lindeoudgastel.nl)

Op woensdag 30 september gingen de vlaggen
uit op onze school, de start van de
Kinderboekenweek 2020! Thema is deze keer:
“En toen?”
Alle groepen hebben een thema gekozen dat
in de klas verder zal worden uitgewerkt. Dit
thema werd op die ochtend in de groep door
meneer Bob, samen met Joey uit groep 7,
geïntroduceerd. Joey is gekozen als Lindebode
dit schooljaar, een soort dorpsomroeper die
bij belangrijke gebeurtenissen het nieuws
brengt. Joey deed dit overigens uitstekend,
met veel enthousiasme!

Luizencontrole

I.v.m. alle maatregelen gaan op dit moment
de luizencontroles ook niet door. Mag ik u
verzoeken zelf met regelmaat uw kinderen te
controleren? Handig hulpmiddel hierbij is de
informatie van de GGD, zie hieronder.
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Download de folder Luis in je haar? Kammen
maar!(PDF, 371 kB)
Bekijk een korte film van het RIVM
met instructies hoe u hoofdluis vindt en kunt
behandelden.
Of bekijk onze vlogs over hoofdluis:
Hoe controleer je op hoofdluizen?
Hoofdluis behandelen? Dat doe je zo!

Bijlagen
Bij dit Lindeblaadje vindt u een aantal bijlagen
die mogelijk interessant voor u kunnen zijn.

Belangrijke data

•
•
•
•
•

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober:
oudergesprekken
Vrijdag 16 oktober 14:45 uur: start
herfstvakantie
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23
oktober: Herfstvakantie
Woensdag 28 oktober:
Fietsverlichtingsactie/ fiets in de klas
Donderdag 29 oktober: theater Helder
groep 8

* het al dan niet doorgaan van een aantal
activiteiten hangt af van de maatregelen die
op dat moment gelden!

Het team van OBS De Linde
wenst iedereen alvast een
hele fijne herfstvakantie
toe!
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