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Positief vooruitkijken…
Woordje vooraf
De eerste vijf weken zitten er bijna op. En
wat hadden we weer een bijzondere start.
Al in de tweede schoolweek moesten we
sluiten vanwege een snel toenemend
aantal positieve besmettingen. Erg
vervelend voor de kinderen, voor u en ook
voor ons. De start van een nieuw
schooljaar is namelijk ontzettend
belangrijk, tijdens die eerste weken wordt
zo’n groep ook weer opnieuw gevormd.
En moeten de meeste kinderen wennen
aan het ritme om naar school te gaan en
vaak ook aan een nieuwe leerkracht.
Inmiddels zijn er nieuwe protocollen en
richtlijnen, waarbij de GGD het in
quarantaine gaan van een groep of een
hele school slechts bij hoge uitzondering
zal adviseren. Gelukkig, want we zijn
allemaal toe aan een “gewoon”
schooljaar.
Inmiddels zijn ook de meeste
startgesprekken achter de rug en heeft u
kennis kunnen maken met de “nieuwe”
leerkracht. En afgelopen maandag hebben
we met de hele school buiten de
Kinderboekenweek kunnen openen!
Nog twee weken en dan begint ook de
herfstvakantie. Even ontspannen en
nieuwe energie opdoen voor de drukke,
maar leuke periode met veel activiteiten
in november en december. Laten we
samen vooral positief vooruitkijken en
ervoor zorgen dat iedereen, kinderen,

ouders en teamleden, met veel plezier
deze maanden mag beleven!
Met vriendelijke groet,
Bob Schram
Directeur OBS De Linde
De jarigen in oktober
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Matteo Aarsen
Roos Frijters
Melle Martens
Noa Derene
Tygo du Maine
Noah Schneijderberg
Pip Fredrikze
Tess de Nijs
Fee van der Veeken
Liza Christianen
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Welkom op school

zo samen met alle kinderen bij elkaar te
zijn!
KIJKEN op onze school

Sofie Ruijten (1/2) is gestart op De Linde.
We wensen haar veel plezier bij ons op
school

Kinderboekenweek 2021

Donderdag 21 oktober a.s. is er een KIJK
middag/Kijkavond voor alle ouders
waarvoor u van harte uitgenodigd wordt!
Van 16.00 uur - 17.00 uur en van 18.00
uur tot 19.00 uur kunt u samen met uw
kind(eren) komen kijken naar wat de
leerlingen naar aanleiding van de
Kinderboekenweek gedaan en gemaakt
hebben.
Daarnaast laten ze u ook graag zien waar
ze de afgelopen weken aan gewerkt
hebben met lezen, rekenen, taal en de
creatieve vakken.
We hopen u weer in grote getalen te
mogen ontvangen en eindelijk weer te
mogen ontmoeten!
Team OBS De Linde
Sprookjesfeest groep 2-3

Op maandag 4 oktober hebben wij met de
hele school de Kinderboekenweek 2021
geopend met als thema “Worden wat je
wil”. Met trompet- en hoorngeschal
openden twee van onze muzikale
leerlingen de Kinderboekenweek. Daarna
las onze Lindebode Joey nog een brief
voor aan alle kinderen, waarmee hij het
officiële startsein gaf. Groep 8 gaf daarna
een dansvoorstelling op het liedje
“Worden wat je wil van Kinderen voor
Kinderen. Daarna kregen alle groepen nog
een boek van meneer Bob en Joey voor de
klassenbibliotheek. Het was fijn om weer

Op woensdagochtend 29 september
hebben we het jaarlijkse Sprookjesfeest in
groep 2-3 gevierd. Ondanks de regen was
het erg gezellig en hebben de kinderen
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veel plezier gehad. Wat zagen de kinderen
er prachtig uit: heuse ridders, prinsessen,
draken, superhelden en heksen waren te
zien.
De kinderen hebben in groepjes een tocht
gewandeld met onderweg allerlei
spelletjes: verkleedestafette,
sprookjesquiz, met de reuzenlaarzen van
Klein Duimpje wandelen, heksensoep eten
en het schoentje van Assepoester zoeken.
Terug op school hebben de kinderen
lekker gekleurd, chips gegeten, naar de
Sprookjesboom gekeken en naar sprookjes
geluisterd. Aan het einde van de ochtend
hebben de mama’s nog lekkere broodjes
met knakworst en hagelslag gemaakt.
Kortom, het was een geslaagd feestje!
Dank je wel lieve mama’s, opa en oma die
tijdens het Sprookjesfeest geholpen
hebben!
Nieuws vanuit de OV

planning. Helaas was deze dag de school
dicht maar Wendy, de fotograaf, was zo
flexibel dat ze een weekje later ook kon.
Op een aantal kinderen en klassenfoto’s
na stonden op vrijdag 24 september toch
alle gezichtjes weer op de foto. En hoe fijn
is het dat ze op dinsdag 2 november weer
terug komt om de kinderen die er niet
waren op de foto te zetten en de
klassenfoto’s te maken. (Meer info
hierover komt nog, maar zet de datum
alvast in de agenda). Ook het
sprookjesfeest kon niet op de geplande
datum doorgaan, maar heeft vorige week
woensdag toch plaatsgevonden. De
kinderen van groep 2-3 hebben een leuke
ochtend gehad, al was het met wat regen,
maar iedereen ging met een volle buik
tevreden weer naar huis. Een geslaagd
feestje dus. De herfst heeft inmiddels zijn
intrede gedaan en de versiering op school
is vorige week weer aangepast aan dit
thema. Het ziet er weer leuk uit in de
gangen! Op onze oproep voor helpende
handjes zijn inmiddels een aantal
aanmeldingen gekomen. Hier zijn wij echt
super blij mee! Mocht iemand zich
hiervoor aan willen melden, dat mag
altijd. Zonder verplichtingen toch helpen
bij verschillende activiteiten? Mail ons
dan. Ook bij andere vragen/opmerkingen
horen wij het graag op
ouderverenigingobsdelinde@gmail.com.
Groetjes namens de oudervereniging!
Juniorcollege Halderberge

Inmiddels zijn de eerste schoolweken
voorbij en hebben wij als OV al een hoop
kunnen betekenen voor de kinderen. Het
begon natuurlijk met het versieren van de
school in de laatste week van de
zomervakantie. Zo zagen de gangen er
gezellig versierd en zomers uit voordat de
kinderen weer naar school gingen. Op 17
september stond de fotograaf op de

Onze school heeft
zich aangesloten bij
het Juniorcollege
Halderberge. Deze
samenwerking tussen primair en
voortgezet onderwijs in de regio
Halderberge heeft als doel de overgang
tussen de PO en VO gestroomlijnder te
laten verlopen. De samenwerking tussen

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

Lindeblaadje 2 Schooljaar 2021-2022 8 oktober 2021
PO en VO moet een structureler karakter
krijgen om de “zachte landing” van
leerlingen die de overstap maken naar het
voortgezet onderwijs te bevorderen. We
werken o.a. met Leerlijnkaarten PO-VO,
met vakoverstijgende projecten en er zijn
uitwisselingen van vakleerkrachten.
Woensdag 15 september 2021 is groep 8
van start gegaan met het project
Restaurant. De aftrap van het project
heeft plaatsgevonden bij Melkveehouderij
Rommens Koeien in Hoeven. De leerlingen
hebben kennisgemaakt met het thema,
geleerd waar ons voedsel vandaan komt
en hun eigen lunch mogen bereiden. In de
komende weken krijgen de leerlingen in
een aantal workshops met als
onderwerpen, economie, wiskunde, talen,
biologie en koken meer zicht en inspiratie
voor het vervolg van het project. Hierin
zullen zij namelijk in aparte
projectgroepen zelf de verantwoordelijk
krijgen over een restaurant. Er wordt
samengewerkt aan alle aspecten van het
runnen van een restaurant. Van het
maken van een begroting en het doen van
boodschappen tot samenstellen en
bereiden van een menu. De afsluiting van
dit project is een heus restaurant met
gasten.
Op de website
www.juniorcollegehalderberge.nl
kunt u alle informatie vinden rond dit
college. Zeker de moeite waard om eens
een kijkje te nemen.

Verkeer

Nu we weer begonnen zijn, is het goed om
aandacht te besteden aan de
verkeerssituatie rondom Futura.
Uiteindelijk willen we allemaal dat
iedereen veilig van en naar school kan
komen. Door de gespreide schooltijden
met TaLente is er meer spreiding in de
verkeersdrukte, maar dat wil niet zeggen
dat alles is opgelost. Zo willen we u er
vriendelijk op wijzen dat de weg naar het
parkeerterrein ook echt bedoeld is voor
auto’s. Fietsers kunnen de fietsenstalling
bereiken langs de poort bij de SC Gastel of
langs Blankershof. Graag ook weer extra
aandacht voor het wandelen en fietsen
rondom ons gebouw, dit staat overal
aangegeven. Bedankt voor jullie
medewerking aan de verkeersveiligheid!
JOGG

Vandaag hebben alle kinderen een boekje
meegekregen dat gaat over gezond eten
en drinken mee naar school, GEEN
ROMMEL IN JE TROMMEL. Dit op initiatief
van de gemeente Halderberge. Sinds 22
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april jl. is de gemeente namelijk officieel
een JOGG-gemeente. Dit staat voor
Jongeren op Gezond Gewicht. Het
percentage overgewicht bij kinderen
neemt nog steeds toe. JOGG richt zich op
het gezonder maken van de leefomgeving
van kinderen en jongeren (0 t/m 19 jaar)
om er uiteindelijk voor te zorgen dat het
percentage daalt en kinderen beter in hun
vel zitten. Er wordt via een integrale
aanpak samengewerkt met gemeenten,
maatschappelijke organisaties en
bedrijven om te werken aan een fysieke
en sociaal gezondere omgeving voor de
jeugd. Hierbij ligt de focus voornamelijk op
gezond eten, water drinken en voldoende
bewegen. JOGG richt zich op de
omgevingen waar kinderen veel komen:
thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk
en media.
Hoe doen we dit in Halderberge? In de
gemeente Halderberge is een lokaal JOGGteam gevormd. Lotte Andrieu en Meike
van Wezel laten als lokale JOGG regisseurs
de JOGG aanpak landen in de gemeente
en gaan dit verder handen en voeten
geven. We doen dit
door in gesprek te
gaan met organisaties
en bedrijven. We
adviseren over die
gezonde omgeving en
zetten samen met het
netwerk activiteiten
op.
Als school ondersteunen wij dit gezonde
project van harte! Ik wil u dan ook vragen
het boekje eens door te lezen en te
bewaren. Er staan veel leuke, lekkere en
gezonde tips in voor de lunch, maar ook
voor traktaties.

Leerlingenraad

Gisteren is de nieuwe leerlingenraad van
onze school gekozen. De leerlingenraad
bestaat uit leerlingen uit de groepen 6, 7
en 8. Regelmatig vergaderen zij met
meneer Bob en zij mogen dan gevraagd en
ongevraagd aangeven waar ze over willen
vergaderen. Ook zal regelmatig hun
mening worden gevraagd over allerlei
zaken die op onze school spelen. De
nieuwe leerlingenraad bestaat dit
schooljaar uit:
Groep 6: Joeke en Liza
Groep 7: Joëlla en Mirthe
Groep 8: Zoë en Marli
In het volgende Lindeblaadje zullen zij zich
aan jullie voorstellen.
In ieder geval, heel veel succes dit
schooljaar!
Bijlagen
Bij dit Lindeblaadje deze
keer een groot aantal
bijlagen. Zo zijn er
diverse flyers vanuit het
Jongerenwerk.
Bijzondere aandacht wil
ik vragen voor de brief van onze
Oudervereniging, waarin gevraagd wordt
om een ouderbijdrage.

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

Lindeblaadje 2 Schooljaar 2021-2022 8 oktober 2021
Belangrijke data

•
•
•
•

•
Woensdag 13
oktober 19:30 uur:
MR vergadering
•
Donderdag
21 oktober 16:0017:00 uur en 18:00-19:00 uur:
KIJKMIDDAG/KIJKAVOND op school
Vrijdag 22 oktober 14:45 uur: start
herfstvakantie
Maandag 25 oktober t/m vrijdag
29 oktober: HERFSTVAKANTIE
Maandag 1 november:
STUDIEDAG, ALLE LEERLINGEN
ZIJN NOG VRIJ!
Dinsdag 2 november: weer
beginnen!
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