Informatieblad voor leerlingen, ouders en alle anderen die betrokken zijn bij bs. De Lindegaerd.

DE LINDEFLITS
In deze Lindeflits aandacht voor:
belangrijke data, jarigen november,
ophalen kinderen, de speelplaats,
oudergesprekken en nog veel meer.
BELANGRIJKE DATA
05-11
07-11
19-11
22-11
26-11

Intekenen oudergesprekken
Nationaal Schoolontbijt
Deze week oudergesprekken
1ste Rapport mee
Vergadering Lindegaerd
Vergadering MR
28-11 Vergadering O.V.
JARIGEN NOVEMBER
We wensen alle jarigen van november
een super fijne dag!
08-11
09-11
10-11
17-11

19-11
22-11
28-11

Jack Vandamme
Liv Rijstebil
Juf Simone
Tamim Al Tai
Imre Bogaard
Okke Renders
Sam v.d. Veur
Eliarie Hanssen
Ryan Luijten
Laurens Hanselaar
Juf Renate
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BRENGEN EN OPHALEN KINDEREN
Beste ouders,
We vinden het fijn als de kinderen op tijd
in school zijn. Kinderen vinden het zelf ook
niet fijn als ze te laat binnen komen en dan
de les storen. Het is de bedoeling dat u, als
u uw kind brengt, uiterlijk bij de tweede
bel de school verlaat, zodat we met de
lessen kunnen beginnen.
Op het eind van een schooldag worden veel
kinderen opgehaald.
Wij adviseren u om binnen de poorten te
wachten.
Dit bevordert de verkeersveiligheid.
Vooral wanneer er nog speelafspraakjes
gemaakt moeten worden is het fijn dat de
kinderen nog even op de speelplaats spelen
i.p.v. op straat.
Het is gelukkig niet te druk rondom school,
maar een ongeval kan snel plaatsvinden.
Wilt u dit ook doorgeven aan opa / oma /
oppas?
OUDERGESPREKKEN
In de week van 19 november zijn de
oudergesprekken.
Via ISY kunt u inloggen en de tijd
aanklikken wanneer het u schikt te komen.
Voor de komende oudergesprekken kunt u
vanaf 05 november om 20u digitaal
intekenen via ISY.
Per leerling kan één ouder dit doen.
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Van praten OVER het kind naar
praten MET het kind:
In groep 5-6 zijn de kinderen welkom om
mee te komen.
In groep 7-8 verwachten we dat alle
kinderen aanwezig zijn.
SPEELPLAATS
Eindelijk!!
Het wachten was de moeite waard!
Afgelopen week is het speeltoestel
geplaatst. Rekening houdend met alle eisen
waaraan het speeltoestel moet voldoen,
mogen we zeggen dat het heel mooi
geworden is. De kinderen kunnen naar
hartelust veilig spelen.

Ook hebben we twee goaltjes aangeschaft.
Deze worden nog bevestigd waarna de
kinderen beter kunnen inschatten of de bal
tussen de palen is gekomen. Dat is nu niet
mogelijk.
KRIEBELTEAM
Na de herfstvakantie is het kriebelteam
weer in actie geweest. Ouders die in actie
moesten komen zijn geïnformeerd.
Woensdag 7 november vindt een hercontrole plaatst. Wilt u ervoor zorgen dat
de haren van de meisjes dan makkelijk te
controleren zijn?
Het kriebelteam wil nogmaals een beroep
op alle ouders doen om zelf hun kinderen
regelmatig op luizen / neten te
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controleren. Indien er neten / luizen
geconstateerd zijn, is het consequent twee
keer per dag kammen met een fijne,
metalen netenkam heel belangrijk.
(Hierbij vanaf de hoofdhuid beginnen, want
daar worden de eitjes gelegd!) Het kammen
zorgt er namelijk voor dat zowel luizen als
neten sneller verwijderd worden. Dit
gedurende minimaal twee weken!
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op woensdag 7 november aanstaande vindt
het Nationale Schoolontbijt plaats.
Wij willen u vragen, in het kader van het
milieu, om uw kind/uw kinderen op
woensdagmorgen 7 november voor het
ontbijt het volgende mee te geven:
een bordje, bestek, een beker en evt. een
kommetje (voor de yoghurt).
(Uiteraard geen wegwerpmateriaal!)
Wilt u a.u.b. de naam van uw kind erop
vermelden, zodat ook weer alles bij de
juiste eigenaar terug komt.
U kunt bijvoorbeeld de naam op een
pleister schrijven en deze op het
servies/bestek plakken.
We zullen op school aandacht besteden aan
een gezond ontbijt / gezonde voeding en de
gezelligheid van het samen eten.
HOUTEN BOOM
Het zal u wellicht niet ontgaan
zijn dat er een houten boom in
de gang staat.
Het is de bedoeling dat deze
boom leuk aangekleed wordt.
Elke groep heeft een seizoen
toegewezen gekregen en
kleedt de boom in dat seizoen
aan. De kleuters doen dit in de
herfst, groep 7/8 in de winter, groep 3/4
in de lente en groep 5/6 in de zomer.
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COLLECTE SINT NICOLAAS ROTHEM

SINT MAARTEN

Stichting
Jeugdbelangen en
Welzijnswerk
Rothem
SINT MAARTEN ROTHEM
Zoals ieder jaar wordt er Sint Maarten in
Rothem gevierd.
Zaterdag 10 november wordt er om
18.00 uur met lampionnen vertrokken vanaf
het Pastoor Geelenplein richting het R.V.U.
terrein, waar het Sint Maartensvuur wordt
ontstoken .

INTOCHT SINT NICOLAAS ROTHEM
De Goedheiligman wordt zondag 19
november rond 13.45 uur verwacht
“Tussen de Bruggen” en zal via de
Klinkenberg en de Kerkweg naar “De Koel”
gaan.
Daar zal hij welkom worden geheten door
de slagwerkgroep Rothem.
Deze middag zal Sint Nicolaas de kinderen
van Rothem de gelegenheid geven om met
hem een praatje te maken.
Er zal tijdens dit feest door Sint Nicolaas
de uitslag bekend worden gemaakt van de
kleurwedstrijd tot en met groep 4 en hij
heeft voor de winnaars wat meegenomen.

Maandag 20 november wordt
er de Sint Nicolaas collecte
gehouden.
Zoals ieder jaar zal dit meestal gebeuren
als het donker is. Laat onze collectanten
a.u.b. niet voor een gesloten deur staan,
want de opbrengst is helemaal voor de
jeugd, zodat de Goedheiligman ook de
kinderen op school een presentje kan
aanbieden.
LIMBURGS SINTERKLAASJOURNAAL
Langzaam maar zeker naderen we de
gezellige decembermaand en dat betekent
dat volgende maand Sinterklaas zijn weg
weer naar Nederland vindt, zo ook naar
Limburg!
Dit jaar kunnen alle Limburgse kinderen
naar een heus Limburgs Sinterklaasjournaal
kijken en alle avonturen meebeleven van de
Sint tijdens zijn bezoek in het zuiden. En
om de avonturen voor de kinderen nog
levendiger te maken kunnen de kinderen
met een lege enveloppe naar de Albert
Heijn in Bunde. Hier staat een grote
brievenbus, waar ze de enveloppe kunnen
afleveren. Deze krijgen ze dan gratis weer
teruggestuurd met een leuke ansichtkaart.
Dit alles behoort bij één van de lopende
verhaallijnen van het journaal.
Het Limburgs Sinterklaasjournaal start op
12 november, waarna t/m 5 december elke
maandag, woensdag en vrijdag een nieuw
avontuur te zien is.
De Lokale omroep MeerVandaag geeft de
gelegenheid om samen met de kinderen in
de klas de avonturen van de Sint in
Limburg te volgen.
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Iedere dinsdag-, donderdag- en
maandagochtend om 10.30 en 11.30 is het
mogelijk om samen met de kinderen naar
het Sinterklaasjournaal te kijken. Dit zijn
de herhalingen van de afleveringen die op
maandag, woensdag en vrijdag live
uitgezonden worden om 17.30 uur op de
zender Meer Vandaag. Een mooie
gelegenheid om dit dan samen met uw kind
te kijken. Tevens is het ook meteen een
mooi moment om de kinderen kennis te
laten maken met onze eigen lokale omroep.
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U kunt MeerVandaag ontvangen via Ziggo
kanaal 47 of via KPN glasvezel 1337
Kijk voor meer frequenties of later deze
week voor meer informatie op onze
website www.meervandaag.nl
Namens de omroep wensen we u en de
kinderen alvast veel kijkplezier!
VOLGENDE LINDEFLITS

De volgende Lindeflits van verschijnt
einde november
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