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Zie ginds komt …..
Woordje vooraf
Beste ouders/verzorgers,
Op dit moment zijn wij allemaal weer in
afwachting van de nieuwe Corona
maatregelen die vanavond tijdens de
persconferentie worden aangekondigd. Wat
gaat dit betekenen voor ons allemaal? En
zullen er ook maatregelen zijn die van invloed
zijn op onze school? Belangrijk was en blijft in
ieder geval de gezondheid van iedereen.
Morgen, zaterdag 13 november, komt
Sinterklaas weer aan in Nederland. En
natuurlijk hopen wij dat we dit feest
“normaal” kunnen vieren dit jaar, zonder al
teveel beperkingen. En datzelfde geldt
natuurlijk voor de kerstviering en alle
activiteiten die daarbij horen. Ik wens u
allemaal, samen met uw gezin, een hele
mooie en gezellige november- en
decembermaand toe! Geniet er samen van en
blijf allemaal gezond!

De jarigen in november
02-11
04-11
05-11
09-11
14-11
14-11
21-11
21-11
22-11

Matteo Aarsen
Roos Frijters
Melle Martens
Noa Derene
Tygo du Maine
Noah Schneijderberg
Pip Fredrikze
Tess de Nijs
Fee van der Veeken

groep
8
5/6
1/2
4/5
1/2
8
7
8
5/6

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

Majuli Visser (1/2), Lilly Buuron (1/2), Isabelle
van Merode (1/2) en András Bozik(4/5) zijn
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gestart op De Linde. We wensen hen veel
plezier bij ons op school!

Stichting leerKRACHT

Op woensdagmiddag 3 november hebben wij
onze startmiddag gehouden met het hele
team. Onderdeel hiervan was de
leerlingarena.

Onze school is gestart
met een tweejarig
traject van de Stichting
leerKRACHT. Dit is een
methode om samen te
werken aan nog beter
onderwijs. Daarbij gebruiken wij de
instrumenten van de Stichting leerKRACHT om
“Elke dag samen een beetje beter” te
worden.
Wat zijn dan die instrumenten?
1. De bord- en werksessie
De bordsessie is een wekelijkse, korte sessie,
waarin wij met het team de voortgang
bespreken op onze doelen voor deze periode.
Dit zijn doelen gericht op het leren van onze
kinderen op school. Aansluitend gaan we in
een werksessie met de bijbehorende acties
aan de slag.
2. Gezamenlijk lesontwerp
De doelen die wij met het team stellen
vertalen wij in tweetallen naar de dagelijkse
lespraktijk. Daarbij gebruiken we elkaars
kennis en kijken we samen welke handvatten
onderwijsonderzoek biedt.
3. Lesbezoek en feedback
Of een verbeterd lesontwerp werkt, blijkt pas
in de praktijk. Daarom geef je als leraar deze
les en vraag je je collega deze les te
observeren. Doel van de observatie is te zien
en te horen wat het effect van de les op
leerlingen is.
4. De stem van de leerling
De leerling is de grootste inspiratiebron voor
nieuwe doelen en acties. Zij kunnen bij uitstek
feedback geven over het onderwijs en werken
zo mee aan verbetering. Wij zullen dus
regelmatig aan onze kinderen op school
vragen wat zij vinden van de lessen bij ons op
school.

Hiervoor zijn de leerlingen van onze
leerlingenraad op deze woensdagmiddag
terug naar school gekomen. Het onderwerp
was deze keer de instructie die leerkrachten
geven. Met meneer Jan als gespreksleider
gaven zij aan wat zij daarvan vonden, waar zij
kansen zagen, wat ze wel of niet prettig
vonden. Dit zal bij een volgende sessie worden
opgepakt en uitgewerkt. Mooi om te zien was
dat leerlingen zich gehoord en betrokken
voelden en leerkrachten inspiratie opdeden.
Het werken met de methodiek van de
Stichting leerKRACHT moet ons uiteindelijk het
volgende opleveren:
1. nog meer leerplezier voor de kinderen
2. merkbaar en meetbaar nog beter onderwijs
3. school waarin van en met elkaar leren
centraal staat
4. nog meer werkplezier voor leraren
Ik zal u regelmatig op de hoogte houden van
dit proces en de resultaten hiervan.

Verkeers-verlichtingsactie
Op dinsdag 2 en
woensdag 3 november
jl. stond de jaarlijkse
verkeersverlichtingsactie
centraal op onze
school.
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Er is deze dagen extra aandacht besteed aan
het veilig en goed verlicht gebruik van de
fietsen van onze leerlingen. Dat viel wel op,
want buiten was er overal “Zet je licht aan” op
de grond gesprayd. Ook de grote banner aan
het hek trok de nodige aandacht van elke
voorbijganger.
In de groepen 1-2 en 2-3 kwamen er echte
fietsen in de klas. De fietsen werden bekeken
en besproken. Zo werd er veel geleerd door de
allerkleinsten. Met een knutselwerk en
tekening werd het geleerde creatief
afgesloten.
Vanaf groep 4-5 tot en met groep 8 werd er
daadwerkelijk gecontroleerd. Alle kinderen
kwamen met hun eigen fiets naar school. Met
behulp van VVN-fietscontrolekaartjes werden
de fietsen aan een grondige inspectie
onderworpen. Dit allemaal onder leiding van
onze verkeersouders Anke Bartelen en
Mariusz Zamelczyk met als extra hulp van
onze OV-ouders Inge van Herpen en Jolanda
van Eekelen. De kinderen controleerden in
tweetallen zelf hun fiets. Bij vragen of
onduidelijkheden konden er vragen gesteld
worden. Nadat de controlekaartjes op OK
stonden, mocht de fiets bestickerd worden
met een VVN-OK-Sticker.
Tevens werden er op deze dagen in de klas
ook extra verkeerslessen gegeven met de
nadruk op veilig fietsgebruik met werkende
verlichting.
We kunnen onze kinderen dus met een gerust
hart “zichtbaar” het duister in laten fietsen.

Vanuit de Oudervereniging
Op dinsdag 2 november was het de jaarlijkse
algemene ledenvergadering van de
oudervereniging. Helaas was deze niet druk
bezocht, maar hebben wij aan de aanwezigen
kunnen laten zien waar de OV voor staat, wat
we doen en vragen beantwoord. Via deze weg
willen wij iedereen laten weten dat de
statuten wijziging unaniem goedgekeurd is en
naar notaris ter Brinke gaat om dit verder
goed af te handelen. Ook is er in oktober een
kascontrole geweest en was alles helemaal in
orde. De vrijwillige ouderbijdrages voor dit
schooljaar komen al voor een groot deel
binnen, wat heel fijn is. Zo kunnen wij alle
activiteiten weer mogelijk maken.
Helaas kon de schoolfotograaf wegens
omstandigheden niet langskomen om de
resterende foto’s te maken die nog missen.
Gelukkig is er al een nieuwe datum geprikt.
Donderdag 25 november zal de fotograaf
weer op school zijn om alle kinderen op de
foto te zetten.
Volgende week wordt de herfstversiering
weer vervangen voor de Sint versiering. Het is
erg fijn om dit te kunnen doen met alle
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helpende handjes die zich hebben opgegeven.
De communicatie hiervoor verloopt via
WhatsApp en een datumprikker en dat gaat
super! Niet iedereen kan altijd komen helpen,
maar dat is ook helemaal niet nodig. Dat is het
vrijblijvende van de helpende handjes. Meer
helpende handjes zijn natuurlijk altijd welkom
en kunnen zich aanmelden op
ouderverenigingobsdelinde@gmail.com
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest
en het kerstdiner zijn inmiddels al in volle
gang. Sinterklaas en zijn Pieten zullen op
donderdag 2 december een bezoek brengen
aan onze school. Dit wordt vast weer een hele
leuke dag met veel blije gezichtjes. Op dinsdag
21 december staat het kerststukjes maken op
de agenda en het kerstdiner op donderdag 23
december. Wij gaan er vanuit dat alles
gewoon door kan gaan, hetzij met hier en daar
een aanpassing. Kan dat niet, dan proberen
wij weer net zoals vorig jaar er op een andere
manier iets leuks van te maken. Samen gaat
dat helemaal lukken.

Met deze campagne hopen we dat er meer
nieuwe pleegouders komen voor de
wachtende kinderen.
Wist je dat je op verschillende manieren
pleegouder kunt zijn? Zo kun je in deeltijd
pleegouder worden, kiezen voor tijdelijke
opvang, of acute opvang in noodsituaties. Ook
een meer coachende rol vervullen voor een
tiener is mogelijk.
Ontdek welke manier van pleegzorg bij je past
en bezoek de informatieavond online over
pleegzorg bij Vigere Jeugdzorg.
Datum:
Dinsdag 23 november 20.00 tot 21.30 uur
Graag aanmelden via pleegzorg@vigere.nl

Belangrijke data

Groetjes namens de oudervereniging

Groen licht voor Pleegzorg
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.
Voor meer dan 23.000 kinderen in Nederland
is het niet vanzelfsprekend om thuis veilig en
stabiel op te groeien. Gelukkig zijn er
pleeggezinnen die voor deze kinderen het licht
op groen zetten. Maar er zijn meer
pleegouders nodig. Om te zorgen dat er een
passende plek is voor ieder kind dat pleegzorg
nodig heeft, zoeken we 3500 nieuwe
pleegouders. Ook in gemeente Halderberge en
omstreken zijn dringend meer pleeggezinnen
nodig voor kinderen die (tijdelijk) niet bij hun
ouders kunnen wonen en daarom een
liefdevol thuis zoeken.
(Te) veel kinderen wachten op dit moment op
een plaatsing bij pleegouders. Kinderen die op
pleegzorg wachten staan in de startblokken,
maar voor hen staat ‘het licht nog op rood’.
Tijdens de Week van Pleegzorg laat Nederland
zien dat zij voor alle pleegkinderen het licht op
groen zetten.
#groenlicht is daarmee het symbool van de
Week van de pleegzorg 2021.

•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 13 november 12:00 uur:
aankomst Sinterklaas in Nederland!
Donderdag 25 november ’s ochtends:
Schoolfotograaf op school
Donderdag 2 december: Sinterklaas op
school
Zondag 5 december: Sinterklaas
Donderdag 9 december 11:00 uur:
vergadering leerlingenraad
Woensdag 15 december 19:30 uur: MR
vergadering
Vrijdag 17 december: Lindeblaadje 4
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