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Checklist:
• De school komt op voor het recht op eigen ontwikkeling
van ieder kind
• Kinderen kijken op verschillende manieren naar hun doen
en laten
• Van ieder kind worden de prestaties besproken in het licht
van zijn eigen vermogen

Kalender 2018-2019

1 okt
1 okt
3 okt
15 okt
29 okt

Bezoek College van Bestuur
Start wo thema Tijd
Start Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Midden- en bovenbouw naar
pre-historisch dorp in
Eindhoven

Verjaardagen
30 okt
Ton jarig

Groep 1-2-3
Blote voetenparcours
De afgelopen week hebben we in het theater “een blote
voetenparcours” gelopen. Allereerst de schoenen en sokken uit.
Daarna in alle 12 de bakken staan, voelen, schuren met je
voeten. Er waren harde en zachte materialen. Maar ook ruwe,
hele harde, superzachte, gladde en bobbelige materialen.

Kinderen konden prima aangeven welk materiaal ze fijn en niet
fijn vonden. Ze gingen bij verschillende bakken staan. De
belevingen en ervaringen liepen zeer uiteen. Mooi om te zien en
horen dat kinderen verschillend zijn en dat ook uiten.
In tweetallen werden daarna de voeten ingesmeerd met groene
verf om groene voetstappen te maken. Tot slot elkaars voeten
wassen met flink wat schuim in de bak. Het viel op dat de
kinderen zorgzaam waren naar elkaar en prettig samenwerkten!
Kinderboekenweek
De kinderboeken week start op woensdag 3 oktober. Het thema
is: “vriendschap”. We gaan werken met het project: “mag ik
meedoen? “ Hopelijk gaan kinderen er weer van alles over
vertellen.
Dierendag
Donderdag 4 oktober is het dierendag. In het boek “mag ik
meedoen” spelen dieren ook een hoofdrol. Het zou fijn zijn
wanneer de kinderen 4 oktober dierenknuffels mee naar school
nemen. Aangezien we een heuse “knuffelklas” hebben, zal dit
geen probleem zijn. De knuffels mogen op school logeren. De
kinderen gaan een plan maken en uitvoeren zodat knuffels ook
echt kunnen logeren. Misschien in de huishoek? Wanneer
knuffels mogen blijven op school mogen kinderen zorgen voor
een bed (schoenendoos?).

Groep 4-5-6
Tijdens de informatieavond van afgelopen maandag kwam naar
voren dat niet alle ouders van de middenbouw ( maar misschien
ook van de bovenbouw) in de groepsapp van de Lindekring
zitten. Er zijn 2 app groepen actief. Appgroep van de onderbouw
en appgroep van hele Lindekring. Zijn er ouders die graag bij de
Lindekring app willen, meld je dan even aan bij Chantal.

Groep 7-8
Beste ouders wij zijn Fatima en Sanne. Wij hebben een vraagje
zouden jullie plastic dopjes en flessen willen verzamelen voor de
bovenbouw. Er staat in de school bij het raam van de
bovenbouw een doos en daar kun je het inleveren. en graag
schoon spoelen. Die hebben we nodig voor een leuk project over
het milieu. Zo worden ze ook niet weggegooid. Alvast bedankt.

Talent
Tijdens de informatie avond 24 september, hebben we aandacht
besteed aan hoe u als ouder kunt participeren binnen ons
onderwijs en bij activiteiten.
In de hal hangt een lijst waar u kunt aangeven wanneer u wel
eens zou kunnen helpen. In de vorige nieuwsbrief is hier ook
aandacht aan besteed.
Kijk er maar eens naar. Bij voorbaat dank!
Met vragen of tips, kunt u altijd bij ons terecht.

Bezoek college van bestuur.
Morgen komen Harrie en Michel de hele dag bij ons op school.
Zij praten met alle geledingen van de school over de school. Zo
ook met ouders en leerlingen. Wat vroeger de inspectie deed
moet tegenwoordig ons bestuur doen.
We zijn benieuwd!

