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Beste ouder, verzorger 

 
Nieuwe leerlingen 
Rochelle de Winter zit nu bij ons in groep 5. 
We wensen Rochelle een fijne tijd op De Linden 
  
Leerlingenraad 
Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen ook een stem hebben, gaan we ook dit jaar werken met 
een leerlingenraad. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen zich aanmelden om een campagneposter te 
maken. Daarna gaan deze kinderen de klassen rond om hun standpunten toe te lichten. 
Aansluitend mogen alle kinderen stemmen. 
Met juf Corrie vergadert de leerlingenraad een aantal keer per jaar. 
 
Inloop 
Op dinsdagochtend van 8:15 uur tot 8:30 uur is de inloop voor de groepen 3 t/m 8. 
Op maandag- en donderdagochtend is de inloop voor de groep 1/2. 
 
Schoolreis 
We kijken terug op een zeer geslaagde schoolreis. 
We hebben het erg getroffen met het weer en alles is goed verlopen. 
 
Pakjes drinken 
Wij willen u vragen om het meegeven van drinkpakjes zo veel mogelijk te beperken. De papieren rietjes zijn 
niet zo fijn. Zeker bij de jongere kinderen worden de rietjes snel papperig en gaat het drinken niet meer. 
Ook gaan de rietjes lastig in de pakjes, waardoor er veel geknoeid wordt. 
We zouden het fijn vinden als de kinderen een drinkbeker mee naar school krijgen. Dit is ook nog eens 
duurzamer. 
 
Kiwi 
We sparen weer kiwistickertjes om ballen te krijgen. 
Sparen jullie weer mee? Het gaat om de stickertjes die op de kiwi zelf geplakt zitten. 
 
Schoolfruit 
We zijn weer ingeloot om mee te doen met het Eu-schoolfruit- en groenteprogramma. 
Dit start in de week na de herfstvakantie. We weten nog niet op welke dag er geleverd wordt. Hier hoort u 
later meer over. 
Per week zijn er drie dagen waarin wij voor alle kinderen fruit of groente krijgen. Mocht u uw kind liever 
zelf groente of fruit meegeven op deze dagen dan kan dat ook. Wij stimuleren wel dat de kinderen zoveel 
mogelijk proeven. 
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Ziekmelden 
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn wilt u dan ‘s ochtends naar school bellen? Berichten via Parro of de 
WhatsApp worden niet altijd op tijd gezien door de leerkracht. 
Mochten wij uw zoon of dochter missen dan bellen wij u rond 8:45 uur. 
Telefoonnummer van de school is: 0113-316010 
 
 
Data komende periode 

Vrijdag 22 oktober Gastles van het Waterschap voor groep 5/6 
Maandag 25 oktober Start herfstvakantie Let op! Vrijdag voor de vakantie is geen vrije dag 

Maandag 1 november Weer naar school 

Vanaf week 44 Eu schoolgroente- en fruit 

Vrijdag 5 november Herdenking Slag om de Schelde groep 7/8 

Maandag 8 november Gastles van het Waterschap groep 7/8 

Dinsdag 9 november Bezoek aan de Waterzuivering groep 7/8 

 
 


