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Hoor wie klopt daar…
Woordje vooraf
Beste ouders/ verzorgers,
Wat zou het fijn zijn om weer gewoon alles te
kunnen en mogen doen zoals we het gewend
waren. Al vanaf maart 2020 is niets meer zoals
het was. Letterlijk en figuurlijk is er een
afstand tussen mensen. En daar hebben we
allemaal last van, ieder op zijn of haar eigen
manier. Natuurlijk zijn wij blij dat de scholen
nog steeds open zijn en hopen wij dat dit zo
blijft. En met activiteiten rondom Sinterklaas
en Kerstmis moeten wij steeds rekening
houden met verschillende scenario’s. Wat kan
en mag niet, maar vooral wat kan en mag wel,
verantwoord, binnen de richtlijnen die er zijn.
En steeds daarbij is en blijft het uitgangspunt
binnen ons team om er voor de kinderen een
mooi feestje van te maken.
Binnen het team hebben we besproken dat
we ook het contact met u als ouders best
missen. We gaan kijken of er manieren zijn om
dit contact op een andere wijze te
organiseren, passend binnen de huidige
maatregelen.
In dit Lindeblaadje vindt u weer de nodige
informatie over een aantal zaken. Graag wil ik
u dan ook uitnodigen dit Lindeblaadje te
lezen.

De jarigen in november
04-11
04-11
05-11
05-11
07-11
07-11
09-11
09-11
10-11
10-11
16-11
16-11
17-11
22-11

Mirthe Blom
Marli Diallo
Sanne Bartelen
Madison Deijkers
Cor Schreuders
Floor Schreuders
Jacen van Eekelen
Anne Van der Heijden
Sofie Lockefeir
Frederick Weijers
Joy van Ineveld
Evi Leehuis
Lara Stange
Niek Lazeroms

gr. 7
gr. 6
gr. 1/2
gr. 8
gr. 4
gr. 4
gr. 6
gr. 8
gr. 8
gr. 8
gr. 7
gr. 1/2
gr. 7
gr. 8

Met vriendelijke groet,
Bob Schram
Directeur OBS De Linde
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Welkom op school

heeft om aan kinderen van de basisschool les
te geven? Neem of laat even contact met mij
opnemen, b.schram@lindeoudgastel.nl .
Alvast bedankt!

Corona maatregelen

Tygo du Maine (1/2) en Amadou Oury Diallo
(1/2) zijn gestart op De Linde.
We wensen hen veel plezier bij ons op school!

Nieuwe leerlingen
Wij kijken graag vooruit en in dit geval wat
verder vooruit. Graag willen wij in beeld
brengen hoeveel nieuwe kinderen wij op onze
school mogen verwelkomen. Het gaat daarbij
dan om broertjes en/ of zusjes van de
kinderen die nu al onze school bezoeken en
nog dit schooljaar of volgend schooljaar vier
jaar worden. Mocht dat het geval zijn dan wil
ik u vragen om dit aan ons te laten weten of
alvast in te schrijven. Het
aanmeldingsformulier kunt u via juffrouw
Marie Therèse krijgen. En kent u kinderen in
uw omgeving die nog geen vier jaar zijn en die
mogelijk in onze school geïnteresseerd zijn?
Laat de ouders weten dat zij van harte welkom
zijn voor een kennismakingsgesprek of dat zij
een informatiepakketje kunnen krijgen. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

Vervanging leerkrachten
De afgelopen weken hebben wij gemerkt dat
het vervangen van leerkrachten die ziek zijn of
in quarantaine moeten vanwege het Covid’19
virus niet altijd gemakkelijk is. In eerste
instantie dienen wij een verzoek in bij
Leswerk, de organisatie die voor ons de
vervanging regelt. Wij merken echter dat ook
zij vaak geen leerkrachten meer in hun
bestand hebben. Gelukkig heb ik de afgelopen
weken met behulp van een aantal teamleden
en een ouder die in het onderwijs werkzaam is
het kunnen opvangen. Dus nogmaals de vraag,
bent u of kent u iemand die een bevoegdheid

Alle maatregelen om de verspreiding van
Covid’19 tegen te gaan bij ons op school zijn
nog steeds van kracht. De afgelopen weken
zijn we, met het toenemende aantal
besmettingen, nog wat strenger geworden.
Waarbij vooral de basisregels natuurlijk het
belangrijkste zijn. Wel goed om te vermelden
dat de ventilatie bij ons op school in ieder
geval goed is, zie bijgevoegde brief bij dit
Lindeblaadje. Verder wil ik u allemaal
bedanken voor de wijze waarop u meewerkt
om bij ons op school alle maatregelen zo goed
mogelijk uit te voeren. Zonder deze inzet van
u en uw kind(eren) zouden de maatregelen
niet het gewenste effect hebben.

Verlichting

Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer
ingegaan! De ANWB zet zich al jaren in voor
verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders
heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de
kans op een aanrijding neemt met 20 procent
af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die
fietslamp. Maar dan moet je hem wel
áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw
kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets
naar school gaan.
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De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het
correct voeren van fietsverlichting. Onderzoek
wees uit dat 20% van de fietsers na het zien
van de tag “zet je licht aan” zijn
fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de
fietsverlichting wel maar vergeet men deze
echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze
gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u
meer informatie kijk dan op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
Natuurlijk wordt hier ook op school aandacht
aan besteed tijdens de verkeerslessen. Zo is er
twee weken geleden een fietscontrole
geweest door onze verkeersouders. Onze
hartelijke dank daarvoor, samen zorgen wij
dat de kinderen veilig aan het verkeer kunnen
deelnemen! En natuurlijk zou het fijn zijn als
ook u thuis regelmatig de fiets en dus ook de
verlichting van de fiets van uw kind(eren)
controleert!

Sinterklaas in Halderberge

Zoals bij u bekend is Sinterklaas dit weekend
in Nederland aankomen. Door de Coronacrisis
zal ook dit echter anders zijn dan wij gewend
zijn. Geen massale aankomst ergens in ons
land, geen intochten in de dorpen en steden.
Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om toch op
een andere manier aandacht te besteden aan
de komst van Sinterklaas. In de gemeente
Halderberge is dit ook het geval.
Voor meer informatie, volg onderstaande link.
Gelezen op Halderberge Internetbode https://www.internetbode.nl/re
gio/halderberge/325752/video-halderbergssinterklaasjournaal-in-delucht?fbclid=IwAR0A1EVNLT1ndJ9KSYc4ER6jR
KvlNA6Jn4-7jhm3sZ9dYJhRJc6UpzGp69E

Brief van Sinterklaas

Beste jongens en meisjes van groep 6
t/m 8, beste ouders/ verzorgers,
Het is voor mij en mijn Pieten
onmogelijk om voor alle kinderen
cadeautjes in te pakken. Daarom
vraag ik ook ieder jaar aan de oudere
kinderen om mij te helpen. De
kinderen krijgen dan van mij een
enveloppe met € 5. Hiervoor mogen
jullie dan een cadeautje kopen voor
een klasgenoot. En ook wordt er dan
een gedicht en een surprise bij dit
cadeautje gemaakt. Het is wel de
bedoeling dat jullie die € 5 ook
helemaal gebruiken, niet meer en ook
niet minder. En kun je alleen een
cadeautje voor € 4,50 kopen, dan plak
je de € 0,50 die over is er maar bij of je
koopt er een klein zakje pepernoten
voor. Dat is namelijk het eerlijkste en
voor iedereen is het dan ook leuk!
Bedankt voor jullie hulp! En natuurlijk
mogen de vaders of moeders best wel
een beetje meehelpen!
Dag hoor!
Sinterklaas

Helpende handjes bedankt!
Afgelopen vrijdag
heeft de OV, samen
met een aantal
ouders Sinterklaas
geholpen met het
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versieren van de school. Helpende handjes,
bedankt voor jullie inzet!
Het is weer mooi versierd voor Sinterklaas.
Ook een handje helpen? Meld je aan
via ouderverenigingobsdelinde@gmail.com

Gezocht: nieuwe GMR leden
Geachte ouders/verzorgers, personeelsleden,
In de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van stichting
OBO West-Brabant zijn een tweetal vacatures
ontstaan:

•
•

één lid personeelsgeleding GMR
één lid oudergeleding GMR

De stichting beheert zestien basisscholen in
vijf gemeenten. Iedere school heeft een eigen
medezeggenschapsraad (MR). De GMR gaat
over bovenschoolse zaken. Het gaat dan om
onderwerpen die van belang zijn voor
meerdere of alle scholen van het
schoolbestuur.
Hiervoor zoeken wij kandidaten die zich sterk
betrokken voelen bij onze
onderwijsorganisatie en medezeggenschap
een warm hart toedragen. In de GMR denk en
praat je mee over o.a. het beleid rond
personeel, leerlingen en scholen. Denk aan
onderwijskwaliteit, personeelsbeleid/
HRM, organisatie-inrichting, juridische en
financiële zaken, strategie en de
ontwikkelrichting van OBO. De GMR oefent
medezeggenschap uit, en brengt gevraagd- en
ongevraagd advies uit aan het bestuur. De
GMR bestaat uit 6 personeelsleden en 6
ouders.
Het is niet nodig dat een lid van de GMR ook
deel uitmaakt van een MR, al komt dit ook wel
voor. Je vertegenwoordigt de achterban van
álle ouders en kinderen, dan wel álle
personeelsleden van de diverse scholen. De
GMR vergadert ongeveer eens per maand en
natuurlijk verwachten we dat je daarbij
aanwezig bent. Gewenste eigenschappen zijn
vooral enthousiasme, interesse en een positief
kritische houding. En voor de oudergeleding
een kind wat op een OBO-school zit, voor de
personeelsgeleding een vast dienstverband,

maar dat lijkt me logisch. Voor personeel is
een faciliteitenregeling van toepassing.
Als je belangstelling hebt om ons nieuwe lid te
worden, of graag wat meer informatie wilt,
neem dan per mail of telefoon contact met mij
op. Bij meerdere kandidaten voor een
vacature zal er een verkiezing worden
gehouden. De sluitingstermijn van deze
vacature is 30 november a.s.
Met vriendelijke groet,
namens GMR - stichting OBO West-Brabant,
Laurens van Asten, voorzitter GMR
Tel.: 06- 55177103
Email: vrz.gmrobo@gmail.com

Ontruimingsoefening
Op maandag 2 november jl.
is er weer een
ontruimingsoefening
gehouden binnen Futura. Al
eerder dit schooljaar was er
een aangekondigde
ontruimingsoefening, dit
keer was het een
onaangekondigde
ontruimingsoefening. Om 11:05 ging het
alarm af, waarna iedereen rustig het gebouw
verliet. Op het grote parkeerterrein
verzamelden zich alle groepen. Na controle
van het gebouw door de daarvoor
aangewezen Bhv’ers konden de kinderen, de
teamleden en bezoekers van beide scholen al
snel weer terug. Wij vinden het erg belangrijk
om dit regelmatig te oefenen, zodat iedereen
weet wat er moet gebeuren en in geval van
een echte calamiteit iedereen rustig en veilig
het gebouw kan verlaten.

Belangrijke data

•

Zondag 15 november 13:00 uur: digitale
intocht Sinterklaas in Halderberge
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•

Woensdag 18 november: studieochtend,
alle leerlingen vrij

•

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