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Daar zijn we weer!
Woord(je) vooraf
Beste ouders/ verzorgers,
Na lange tijd weer een Lindeblaadje. De
afgelopen maanden heeft de communicatie
vooral plaatsgevonden via de Parro app.
Wekelijks, soms dagelijks, veranderde de
situatie en op dat moment was het belangrijk
u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
Deze keer een wat langer woordje vooraf,
gezien alle ontwikkelingen van de afgelopen
maanden.
Vanochtend liep ik met een collega vanaf de
parkeerplaats naar school en hadden we het
erover dat niemand een jaar geleden had
kunnen vermoeden dat we ooit in deze
situatie terecht zouden komen. Scholen open,
scholen dicht, weer open en vervolgens weer
dicht. Allerlei maatregelen om de kans op
besmetting zo klein mogelijk te houden. Wat
eerst nog een “ver van m’n bed” gebeurtenis
was kwam steeds dichterbij. Vrijwel iedereen
kent wel mensen in de eigen omgeving die
getroffen zijn door het Corona virus. Wij
hebben in ieder geval geprobeerd zo goed
mogelijk alle richtlijnen te hanteren, binnen
de mogelijkheden die we hebben.
En ook hebben we getracht om zo goed
mogelijk het online onderwijs aan te bieden.
Hier op school zag ik uiterst gedreven
collega’s, die dagelijks hun uiterste best deden
om alle kinderen toch zo goed mogelijk
onderwijs te geven. Natuurlijk is dat niet
hetzelfde als het onderwijs in de klas, maar ik

ben ontzettend trots op het team van De
Linde, trots op de manier waarop zij het
onderwijs zijn blijven verzorgen voor alle
kinderen. Het deed mij goed om te zien dat
vrijwel alle kinderen dagelijks in beeld waren,
de instructies volgden, hun werk maakten en
vragen stelden. Dat is een groot compliment
aan de kinderen en ook aan u, bedankt
daarvoor!
Inmiddels hebben we er weer een week fysiek
onderwijs opzitten. Niet gemakkelijk, want de
richtlijnen waar wij ons aan moeten houden
zijn niet altijd even eenvoudig uit te voeren en
het ondertussen ook werkbaar te houden.
Maar ook hier proberen we er weer het beste
van te maken. De school begint weer een
beetje op een school te lijken en dat zit vooral
in de kinderen die er weer zijn! Laten we
hopen dat dit ook na de voorjaarsvakantie zo
blijft.
Deze week hebben wij ons, naast het
onderwijs, ook gericht op het met plezier naar
school gaan. En ook de week na de vakantie
staat dat centraal. Daarna gaat de focus weer
meer naar het onderwijs en de ontwikkeling
van de kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat de
leerkrachten al snel in beeld hebben hoe de
kinderen ervoor staan na al die weken
thuisonderwijs en daar op een goede manier
op aansluiten. Het stoort mij dan ook enorm
als ik in de media het begrip “leerachterstand”
steeds hoor noemen. Leerachterstand ten
opzichte waarvan dan? Andere kinderen in
Nederland, is dat de norm? Volgens mij
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hebben alle scholen in Nederland met deze
situatie te maken, sterker nog, zelfs
wereldwijd. Ik denk zelf dat alle kinderen de
afgelopen weken zijn blijven leren, hun
ontwikkeling heeft absoluut niet stilgestaan.
Er was steeds onderwijs, weliswaar op een
totaal andere manier, maar het was er wel!
Daarnaast hebben de kinderen ook veel
andere ervaringen opgedaan en ook daar
leren ze van. Datzelfde zie ik ook bij de
leerkrachten. Velen van ons waren niet
gewend aan het geven van online onderwijs,
maar in korte tijd hebben zij zich dat eigen
gemaakt en vaak zelfs doorontwikkeld.

28-12

Jelle Stange

gr. 6

29-12

Kazim Gün

gr. 6

De jarigen in januari
02-01
04-01
04-01
08-01
17-01
21-01
26-01
29-01

Noah Megens
Megan Leijsten
Sem van Zundert
Milou Rombout
Hania Lepiorz
Brandon de Jong
Lynne van Venrooij
Anna Schreuders

gr. 5
gr. 6
gr. 2/3
gr. 4
gr. 1/2
gr. 4
gr. 7
gr. 2/3

De jarigen in februari
Laten we ons samen blijven inzetten voor alle
kinderen van onze school en vertrouwen
blijven houden in een positieve ontwikkeling
van de kinderen!
Namens het team wens ik u allemaal een hele
fijne voorjaarsvakantie toe en blijf vooral
gezond allemaal!
Hartelijke groet,
Bob Schram
Directeur OBS De Linde

Verjaardagen

03-02
06-02
07-02
09-02
15-02
15-02
16-02
17-02
18-02
19-02
19-02
25-02
26-02

Maya Cyrklaff
Andy van Poppel
Fleur van Zundert
Bas Uitdewilligen
Lars van Kuijk
Jayden Tak
Eray Gün
Dex Baremans
Femke Damen
Ebony de Prenter
Femke Vermeeren
Safae Attaf
Brent Tappij Gielen

gr. 1/2
gr. 1/2
gr. 6
gr. 7
gr. 7
gr. 6
gr. 3
gr. 6
gr. 1/2
gr. 4
gr. 8
gr. 6
gr. 1/2

Welkom op school

De afgelopen maanden zijn er natuurlijk heel
veel kinderen jarig geweest, hieronder ziet u
wie! Allemaal nog van harte gefeliciteerd en
laten we hopen dat vanaf nu alle kinderen die
nog jarig moeten worden dit op school
kunnen vieren!

De jarigen in december
01-12

Sam Hegen

gr. 7

03-12

Kaylee van Kuijk

gr. 1/2

04-12

Myrthe Baremans

gr. 8

17-12

Georgette van Spaendonck gr. 5

21-12

Joey van Poppel

gr. 7

22-12

Lynn Kools

gr. 1/2

22-12

Jazzlynn Vink

gr. 4

24-12

Bilal Attaf

gr. 5

24-12

Kyan van Emmerik

gr. 4

26-12

Alexandra Cristian

gr. 3

Tim Hoedjes (1/2) Aimée Koot (1/2) Yazmin
Luking (1/2) James Luking (4) Celeen Youssef
(1/2) en Floor van den Biggelaar (1/2) zijn
gestart op De Linde.
We wensen hen veel plezier bij ons op school!

Continurooster
Samen met de MR wordt er op dit moment
gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het
permanent invoeren van het continurooster.
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De MR zal daar na de voorjaarsvakantie een
enquête/ ouderraadpleging over houden
onder de ouders. Nadere informatie hierover
volgt nog.

Carnavalsviering
Op het moment dat ik dit Lindeblaadje maak
vieren de kinderen van De Linde carnaval op
school. Anders dan normaal, in hun eigen
“bubbel” maar toch hangt er een
carnavalssfeer op school. Op deze manier
proberen we ook hier een goede invulling aan
te geven en er het beste van te maken,
waarbij het doel vooral is om er een leuke dag
voor de kinderen van te maken.

Begeleider en heb deze taken vanaf 2011 ook
op de Cocon op me genomen en met veel
plezier gedaan. De Cocon gaat zijn deuren
sluiten en ik kreeg de kans in gesprek te gaan
met enkele directeuren van de scholen van
OBO. De voorkeur voor De Linde was er al bij
mij en ik werd nog enthousiaster na het
gesprek dat ik had met Bob. Ik vond me direct
in de visie van de school en de ideeën die er
zijn. Ik heb enorm veel zin om aan de slag te
gaan!
Ik ben een open persoon en wil graag dat u
weet dat u altijd bij me terecht zult kunnen.
Hopelijk tot snel in het 'echt'.
Groetjes Githe Frijters

Even voorstellen
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van De
Linde,
Zoals u wellicht al gelezen heeft, ben ik (Githe)
nieuw op De Linde. Ik zal IB werkzaamheden
gaan verrichten samen met Lianne en het
stokje van haar overnemen over 1,5 jaar als zij
met pensioen gaat.
Ik ben Githe Frijters en ben 33 jaar. Ik ben
getrouwd met Ben en we hebben 2 kinderen:
Fenne, een meisje van 2,5 jaar en een jongen
van 9 maanden genaamd Sten. Sinds maart
2020 wonen wij in het mooie Oud Gastel. Mijn
hobby's zijn bakken en sinds kort houd ik me
ook bezig als consulent van proWIN (o.a.
symbiotische reiniging en wellnessproducten).
Als sport beoefen ik graag volleybal, maar
helaas door blessures, bevalling en Corona
heb ik al een tijdje niet meer kunnen spelen. Ik
hou ervan me te blijven ontwikkelen en zoek
graag nieuwe uitdagingen op. Ik ben daarom
gestart met een nieuwe opleiding die mijn
interesse heeft gewekt en ik hoop deze kennis
snel in te kunnen zetten op De Linde.
Voor mij voelt het starten op De Linde een
beetje als thuiskomen. Ik heb namelijk mijn
eindstage in 2008 ook op De Linde gedaan bij
meneer Jan. Een hoop collega's ken ik dus nog
van toen. Het jaar na mijn afstuderen ben ik
werkzaam geweest op De Linde, waarna ik
gestart ben op de Cocon in Klundert. In 2010
ben ik gestart aan mijn opleiding tot Intern

Belangrijke data

•

In de planning voor de weken na de
voorjaarsvakantie staan er geen
activiteiten vermeld. Wij hopen vooral dat
we de school open kunnen houden en na
verloop van tijd weer activiteiten op een
normale manier kunnen organiseren!
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