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Ouders kunnen hun kennis, ervaring, talenten
aanbieden aan de school en de kinderen helpen
de wereld van nu te ontdekken, te leren kennen
en te laten ervaren. Samen met onze
jenaplanschool kunnen ouders hun kinderen
voorbereiden op een gelukkig leven. Dat is de
gezamenlijke opdracht!
Kalender 2019-2020
28 nov Onderbouw naar het pietenhuis in Venlo
04 dec Sinterklaasviering
06 dec Onderbouw vrij/ middenbouw start om 10.30 uur
11 dec Open avond Klein Geluk Lindekring.
13 dec Kerstviering in de Agaat.
17 dec Kerstviering op school.
18 dec Kerstviering voor opa’s en oma’s
Verjaardagen
01 dec
06 dec
10 dec
11 dec
13 dec
19 dec
22 dec
27 dec

Juf Carla
Fatima Atas
Pepijn Arts
Naomi Rutten
Niek Elbers
Mexx Goossens
Juf Margreet
Oskar Geurts

Gezellig schoolplein.
De leerlingenraad heeft een verzoek gekregen om te
praten over het spel op het plein. Omdat het niet altijd
leuk was heeft de leerlingenraad gesproken over wat ze
eraan konden doen. Ze besloten tot het zoeken naar hoe
een gezellig schoolplein er uit moet zien. Daarvoor
werden de wensen op een poster geschreven. Deze
wensen zijn in de middenbouw en bovenbouw door de
leerlingenraad met de kinderen besproken.

Open avond Klein Geluk Lindekring
Iedereen in Cuijk en omgeving mag met ons kennis komen
maken. We willen nl graag aan iedereen vertellen waar
Klein Geluk en de Lindekring voor staan.
Hoe richten we ons kindcentrum in en waar staan we
voor. Op woensdag 11 december 20.00 uur a.s. zullen
Ellen Emonds, Annie Wijnhoven en Wilma Bosma dit
verhaal vertellen.
P.R.
We willen graag ons verhaal vertellen maar mensen
moeten ons vinden. Dat is niet zo gemakkelijk daarom
gaan we een film maken met ons verhaal. We hebben de
tv-ploeg van de Valuwe (Cuijk Noord) gevraagd omdat juf
Mirjam en wijzelf goede ervaringen met ze hebben. Via
social schools hebben we jullie gevraagd om de privacy
wensen aan te geven. Wij houden rekening met uw
wensen.
Groep 1-2-3
Sinterklaas
In de onderbouw spelen en werken we in de inpakhoek
op de vide, in het pietenhuis inclusief paardenstal in de
huishoek, met de trein in de gang, we knutselen, doen
spelletjes...
We tellen af naar het Sinterklaasfeest.
Op de “trotswand” bij binnenkomst, zijn al prachtige
werkjes te bewonderen. Sinterklaas zal deze ook zeker
waarderen.
Naar het pietenhuis in Venlo
Ook dit jaar gaan we met de trein naar het pietenhuis in
Venlo. Dit zal gebeuren op donderdag 28 november.
Carla, Britt, de moeder van Fos en Vive en Wilma gaan
mee als begeleiding. Om 8.30 uur gaan we per auto naar
het station in Cuijk. Zorg dat uw kind op tijd op school is.
Met de trein gaan we naar Venlo. We worden tussen
10.30 - 11.30 uur verwacht in het pietenhuis. De kinderen
nemen zelf het eten en drinken van beide pauzes mee in
hun rugzak. Zorg voor “gemakkelijk” eten want we eten in
de trein! Het wordt vast weer een bijzondere dag.

Groep 4-5
De komende weken staat ook in de middenbouw het
Sinterklaasfeest centraal. In het huis van Sinterklaas
wordt hard gewerkt! Er moeten gedichten geschreven
worden, cadeautjes ingepakt, er moeten verlanglijstjes
opgehaald, pepernoten gebakken worden en nog veel
meer. We praten over het werk van de Sint en zijn pieten.
Misschien kunnen wij hen in deze drukke tijd wel helpen!

Het vuur in Oeffelt
Ik kwam op school en toen rook ik iets maar ik wist niet
wat ik rook. En toen ging ik naar de klas en Juno kwam
naar mij. En toen vertelde ze dat er vuur in Oeffelt was.
En in de kring vertelde Fleur oo dat er een brand in
Oeffelt was. En ze liet een foto zien en ook nog een
filmpje. De kinderen keken heel erg geschrokken. Op het
filmpje was heel veel rook
Iemand belde de juf en zei dat de ramen dicht en de
erkoo niet open mocht. In Sint Agatha mogen ze niet naar
buiten en Oeffelt mag dus ook niet naar buiten. En ze
belden weer en ze zeiden dat ze de brand onder controle
hebben. Maar we mogen nog niet naar buiten.
Toen we toch naar buiten mochten omdat de brandweer
weer gebeld had. En toen ik buiten was rook ik het nog
steeds. En ik zag ook nog rook. Maar toen ging het weer
weg. En toen gingen we weer naar binnen. En toen was er
helemaal geen rook meer dus wij denken dat het vuur al
minder werd en dat ze klaar waren met blussen. De
caravanloods is er denk ik niet meer. Maar er zaten geen
mensen in. Die waren ergens anders gelukkig!
Geschreven door Sterre
De bovenbouw
Deze week zijn we naar TechnoPromo geweest. We
hebben daar gewerkt aan Computional Thinking en we
mochten verschillende werkstukjes maken. Op de foto
zien jullie hoe Maike een zeefdruk maakt. We hadden
daarmee geluk: er was een kunstenaar aanwezig die alles
uit kon leggen over zeefdruk!
Woensdag 27 november gaan we meelopen op het
Elzendaal College. We gaan woensdag 27 november naar
het Elzendaal college in Boxmeer. We moeten om 8.55u.
aanwezig zijn en de dag stopt om 11.30u.
De kinderen van groep 6 kunnen niet mee. Zij gaan deze
morgen naar de middenbouw.
De moeder van Sanne kan rijden. We hebben nog 1 auto
nodig om allemaal in Boxmeer te komen. Als je kunt, even
doorgeven aan Margreet.

Sinterklaas surprise. Het is de bedoeling dat elk kind een
surprise maakt voor degen die hij of zij getrokken heeft.
Daarnaast is een gedicht verplicht. Niet van internet, dan
liever een verhaaltje. Zelfgemaakt is het
allerbelangrijkste. De lootjes zijn getrokken en het geld is
mee naar huis gegeven. Vanaf dinsdag mogen de
surprises mee naar school gegeven worden. Graag in een
vuilniszak. Voor we beginnen haal ik de vuilniszakken eraf,
zodat we alle surprises goed kunnen bekijken!
We hebben er zin in!!!!

Sinterklaasviering op de Lindekring op woensdag 4
december
Alle kinderen komen om 8.30 uur op school. Om 9.30 uur
lopen we in optocht naar de Maas. De kinderen van Klein
Geluk gaan ook weer mee. We verwachten Sinterklaas en
pieten om 10.00 uur te kunnen verwelkomen.
Geen stoomboot, geen stoomtrein, maar het prachtige
voetveer Zeldenrust zal Sint en pieten veilig aan wal
zetten.
Daarna lopen we terug naar de Lindekring. Daar gaan de
kinderen in de eigen stamgroep eten en drinken. Zelf eten
en drinken meebrengen, net zoals we altijd doen. Voor
ouders en andere belangstellenden is er koffie en thee.
Daarna vervolgt het feestprogramma in de aula met de
kinderen van de onder- en middenbouw. De bovenbouw
heeft een programma in de eigen groep.
De oudercommissie is al volop bezig met de organisatie
van dit prachtig feest. De fanfare is ook weer aanwezig in
de aula. De viering duurt tot 12.00 uur.
Graag tot 4 december allemaal!!!
Kerstversieringen maken
Op woensdag 11 december tussen 10.45 - 11.45 uur gaan
we met alle kinderen kerstversieringen maken.
Van opa Henk krijgen we o.a. boomschijfjes en
dennenappels. We vragen uw hulp bij deze activiteit.
Wellicht hebt u voor ons tips en ideeën om iets te
maken. We horen dit graag.
Geef uw deelname en ideeën uiterlijk 28 november aan
ons door. Dan kunnen we deze gezellige, sfeervolle
activiteit voorbereiden. Wanneer u meedoet, hoort u van
tevoren wat er verwacht wordt.

Kerstviering op de Lindekring
Op dinsdag 17 december is er kerstviering in de aula. Dit
jaar zijn staan de optredens in het teken van de musical
“Annie”.
We worden hierin begeleid door docenten vanuit
musicalschool Etoile. Dit gebeurt onder schooltijd. Alle
kinderen doen mee.
De kinderen van de onderbouw zullen de jonge
weeskinderen spelen, de kinderen uit de middenbouw de
oudere weeskinderen. De kinderen van de bovenbouw
spelen de hulp van de directrice. De hoofdrollen worden
nog verdeeld.
Het zou fijn zijn wanneer u vast op zoek gaat naar kleding
voor uw kind.
Binnenkort worden rollen verdeeld in midden-en
bovenbouw. Daarna geven we wederom de kledingtips
door.
Kerstviering in de Agaat
Op vrijdag 13 december om 19.00 uur is de kerstviering in
de Agaat. Vanuit de Lindekring leveren we wederom een
bijdrage. We treden als eerste op. Wellicht zullen we de
kleding vanuit de musical “Annie” ook daar gebruiken.
We willen graag weten welke kinderen er meedoen die
avond. Geef het door aan de leerkrachten. We hopen op
een grote deelname. Ons optreden wordt altijd zeer
gewaardeerd.

Nieuws van de oudercommissie.

Oudercommissie wordt activiteitencommissie.
Aanleiding.
Bij het jaarlijkse bezoek van ons college van bestuur werd gesproken over de status van de
oudercommissie. De Oudercommissie is nooit officieel bij de kamer van koophandel ingeschreven en
er zijn nooit notariële akten opgemaakt. Om dit te realiseren gaat dit de oudercommissie veel geld
kosten en de hoofdelijke aansprakelijkheid blijft bij de leden van de oudercommissie. In een
vergadering van de oudercommissie hebben de ouders aangegeven dit niet te willen. Ze hebben in
overleg met de school aangegeven wel de hand- en spandiensten van de ouders te willen verzorgen
maar niet de verantwoordelijkheid te willen dragen. In de constructie van een activiteitencommissie
willen ze verder gaan waarbij de ouderbijdrage gestort wordt op rekening van de school en dat de
school zorgdraagt voor budgetbewaking.

Wij vragen u de vrijwillige ouderbijdrage a 35 euro per kind te betalen.
De ouderbijdrage kan gestort worden op onderstaande rekening van de school.
NL63 RABO 0134380878 t.n.v. Lindekring.
Vermeld daarbij ouderbijdrage schooljaar 2019 2020
Graag binnen 14 dagen het bedrag overmaken. Indien dit voor u problemen oplevert dan hoor ik dit
graag. We kunnen dan een betalingsregeling treffen.
De activiteitencommissie wil dit jaar de volgende activiteiten organiseren.
•
•
•
•
•

Sinterklaasfeest
Kerst
Carnaval
Koningsdag
Schoolreis

De leden van de activiteiten commissie zijn:
Marscha Elbers (voorzitter) .
Mascha van Mill (secretaris).
Anita Spierings (penningmeester)
Ria Meijer (Lid)
Dorien Derks (lid)
Esther van Beers (lid)

