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FIJNE FEESTDAGEN!
Woordje vooraf

uit te gaan dat er in de toekomst weer veel
meer mogelijk is.
Ik wens iedereen, namens het team, fijne
kerstdagen toe en vooral heel veel gezondheid
voor 2022. Ik hoop dat u, samen met uw
gezin, familie, vrienden en kennissen kunt
genieten van een aantal onbezorgde en mooie
dagen!
Hartelijke groet,

Beste ouders/verzorgers,
En weer een school zonder kinderen, zo vlak
voor de kerstvakantie. En wat is het dan stil en
onwerkelijk. Al bijna twee jaar hebben we te
maken met deze wereldwijde pandemie, bijna
twee jaar waarin we samen niet hebben
kunnen doen wat we willen. Niet thuis, niet op
het werk, niet op school. Ik werk nu bijna 2 ½
jaar op De Linde en er zijn nog zoveel
activiteiten die ik helaas nog niet heb mogen
meemaken op een “normale” manier.
Vorige week sprak ik met een vriend en tijdens
het gesprek ging het natuurlijk weer over
corona. Hij vertelde mij dat ieder gesprek al
bijna twee jaar gaat over corona. Of het nu
met familie, vrienden, kennissen of zelfs
onbekende is, tijdens alle gesprekken komt
het onderwerp wel ergens het gesprek
“binnen”. Ik ben daar eens op gaan letten en
het klopt. Dit geeft maar weer eens aan
hoeveel invloed deze pandemie op ons
dagelijks leven heeft. En de enige manier om
hier samen doorheen te komen is toch te
proberen er het beste van te maken en ervan

Bob Schram
Directeur OBS De Linde

De jarigen in november
In het vorige Lindeblaadje stond een foutieve
lijst met de jarigen. Alsnog gefeliciteerd!
groep
02-11
Lilly Buuron
1/2
04-11
Mirthe Blom
8
04-11
Marli Diallo
7
05-11
Sanne Bartelen
2/3
06-11
Amadou Oury Diallo
1/2
07-11
Cor Schreuders
4/5
07-11
Floor Schreuders
4/5
09-11
Jacen van Eekelen
7
16-11
Joy van Ineveld
8
16-11
Evi Leehuis
2/3
17-11
Lara Stange
8
30-11
Sem Vos
7
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weer opengaan. Natuurlijk hopen wij dat alle
kinderen dan weer op school kunnen komen.
Toch zijn wij ons deze week aan het
voorbereiden op de mogelijkheid dat dit niet
wordt besloten. Wij willen dan zo snel
mogelijk overschakelen naar les op afstand.
Zodra hier meer duidelijkheid over is zal ik u
via Parro informeren en aangeven hoe wij dit
dan gaan organiseren.

Verlengde schooldag
De jarigen in december

01-12
03-12
14-12
15-12
17-12
21-12
22-12
22-12
23-12
24-12
24-12
26-12
28-12
29-12
29-12

Sam Hegen
Kaylee van Kuijk
Diede Rijsdijk
Chananya Dane
Georgette van Spaendonck
Joey van Poppel
Lynn Kools
Jazzlynn Vink
András Bozik
Bilal Ataf
Kyan van Emmerik
Alexandra Christian
Jelle Stange
Kazim Gün
Sem Kerstens

groep
8
1/2
1/2
1/2
5/6
8
2/3
5/6
4/5
4/5
5/6
4/5
7
7
2/3

Welkom op school

Diede Rijsdijk (1/2) is gestart op De Linde. We
wensen hem veel plezier bij ons op school!

Maandag 24 januari 2022 start de verlengde
schooldag blok 2. Voor de groepen 2 t/m 4
staat dans door dansdocente Olga de Graaf
gepland.
Voor de bovenbouw hadden we beeldende
workshops gereserveerd. Helaas heeft deze
docente aangegeven te stoppen met de
verlengde schooldag lessen. We zijn nog op
zoek naar een nieuwe aanbieder.
Of de dansworkshops door kunnen gaan is nog
maar de vraag. We houden u op de hoogte.
juf Vivianne en juf Nanny
Romeinse leskist in groep 7
In groep 7 hebben wij het gehad over het
tijdvak Grieken en Romeinen. We hebben er
les over gekregen, een echte Griekse
volksdans gedaan en een leskist met allerlei
Romeinse voorwerpen onderzocht. Als echte
archeologen hebben de kinderen a.d.h.v. een
werkblad verschillende voorwerpen
onderzocht. Voelen, meten, ruiken, bekijken,
vergelijken en vooral samenwerken. Het zat
allemaal in deze opdracht. Zo hebben we in
groep 7 een heel uitgebreid beeld van de
Romeinen gekregen. Het was heel leuk en
leerzaam!

Na de vakantie
Zoals u waarschijnlijk wel heeft
gehoord wordt er op maandag 3
januari a.s. door het kabinet
besloten of de scholen inderdaad na de
kerstvakantie, op maandag 10 januari a.s.,
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bord. Zo gingen we knutselen in het groepje
dat we gevormd hebben. Joëlla

Juniorcollege Halderberge
De afgelopen weken hebben de leerlingen van
groep 8 verder gewerkt aan het Project
Restaurant. Tijdens de inspirerende
workshops op het Markland hebben
ze o.a. eigen recepten vertaald in het
Engels, proefjes gedaan met verschillende
etenswaren en in de keuken van de school een
broodje gezond mogen bereiden. Ze hebben
ook bij het Ministerie van eten en drinken
in Oud Gastel een rondleiding gekregen en
ervaren hoe het achter de schermen gaat in
een restaurant. Dit was een geweldige
ervaring en we bedanken het Ministerie van
Eten en drinken daarom ook voor hun
gastvrijheid.
Momenteel zijn de leerlingen druk bezig met
het opzetten van een ‘bedrijfsplan’ van hun
eigen restaurantje. Vanwege de Corona
maatregelen kan de afsluiting niet doorgaan
op de geplande datum, maar dit houden ze
zeker nog tegoed.

Bezoek aan restaurant
We kregen een rondleiding van iemand die
daar werkt. We gingen naar de keuken, de
koeling met al het eten en achter de bar.
Daarna mochten een paar kinderen serveren
en de andere speelden als gast. De gasten
mochten echt drinken bestellen en de
serveersters en serveerders het gaan brengen.
Aan het einde kregen we nog een ijsje en de
rekening van nul euro. Sophie
Lapbook maken
We waren gewoon op school in de klas. We
kregen de opdracht een lapbook te maken
over het restaurant dat je bedacht had. Ook
moest erin staan wat de wegen waren van
drie ingrediënten. Van de boerderij tot je

Een berichtje vanuit de Oudervereniging
Donderdag 2 december is Sinterklaas met zijn
hoofdpiet weer langs geweest. Gelukkig was
het weer mogelijk om ze in de sportkantine te
ontvangen. Niet alleen door meneer Bob,
maar natuurlijk werden ze ook van harte
welkom geheten door Lindebode Fee. Zij heeft
samen met Sint en Piet genoten van de
bezoeken van de klassen. Er werden dansjes
gedaan, muziek gemaakt, tekeningen
aangeboden en er was zelfs een heuse rap
voorbereid. Sint en Piet hebben genoten en
daarna afscheid genomen van de school en
kinderen. Groep 1-2 tot en met groep 5
hebben allemaal een cadeau gekregen en in
de klassen uitgepakt. Maar voordat ze de
kantine verlieten kregen ze van de Lindebode
een zakje pepernoten uitgereikt. Groep 6, 7 en
8 hebben naast de pepernoten ook een leuke
dag met surprises in de eigen groep gehad. Al
met al was het een leuk Sinterklaasfeest voor
iedereen. Ook al was het even spannend of
Sint wel kon landen met zijn luchtballon…
Zoals al gezegd in het vorige Lindeblaadje
zouden wij samen met school de
Kerstactiviteiten aanpassen als niet alles door
kon gaan. Het versieren van de school is op
aangepaste wijze toch gedaan, zodat het er
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feestelijk uitzag. Maar helaas was het vrijdag
17 december de laatste schooldag in 2021.
Maar onze voorbereidingen waren zo
getroffen dat er deze dag een lekker toetje
met sprinkels voor alle kinderen was. En
natuurlijk wat lekkers te drinken. De kinderen
van groep 8 zijn ook getrakteerd op heuse
(kinder)champagne.
Het is heel jammer dat de kerststukjes dit jaar
niet gemaakt konden worden, maar wij zijn
blij dat er toch een kerstsfeer op school hing
en er een leuke kerstlunch gehouden kon
worden.
Op de achtergrond proberen wij als
oudervereniging zoveel mogelijk te kunnen
betekenen voor de kinderen en school. In
oplossingen denken en omdenken, zodat
zoveel mogelijk feestelijke activiteiten toch
aangepast door kunnen gaan. Hierin zijn wij
inmiddels al best bedreven. Het is dan ook
heel fijn om te zien dat er al veel
ouders/verzorgers de ouderbijdrage hebben
overgemaakt, zodat de activiteiten ook echt
door kunnen gaan. Onze dank daarvoor
namens alle kinderen.
Wij hopen jullie in het nieuwe jaar weer leuke
berichtjes te kunnen sturen met daarin een
magische filmavond, een leutig carnavalsfeest
en wie weet ook een fantastische Linde
Lentemarkt.

Belangrijke data

Maandag 3 januari: besluit kabinet heropening
scholen
Maandag 10 januari: weer beginnen?

Voor nu wensen wij jullie allemaal een hele
fijne kerstvakantie, een mooi kersfeest en een
gezond 2022 toe.
Groetjes namens de oudervereniging
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