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

Jarigen januari

DE LINDEFLITS
In deze Lindeflits aandacht voor:
belangrijke data, jarigen december en
januari, nieuwe leerlingen, notulen
Linderaad en nog meer.
BELANGRIJKE DATA
20-12
21-12
07-01
09-01
10-01

Kerstactiviteit
12.00uur start Kerstvakantie
Weer naar school
Luizencontrole
Vergadering OV 20.00uur

01-01 Sem Lemmens
Shukri Nur Farah
03-01 Tirza Erkens
Skender Roumans
08-01 Juf Ellen
13-01 Shahed Ejbara
14-01 Juf Branka
15-01 Ghina Alabnieh
Zoë Foppen
19-01 Gwen Bovy
22-01 Ryan Welzen
We wensen alle jarigen van
december en januari

JARIGEN DECEMBER en JANUARI

een super fijne dag!

Jarigen december
03-12 Micha Luijten
Mesa Vermin
05-12 Sepp Urlings
08-12 Juf Lianne
12-12 Scott Roes
13-12 Remi van de Velde
14-12 Jayden Jongnain
Rowan Jongnain
18-12 Benthe Jongnain
19-12 Sebas Houben
25-12 Davy-Jay Duijkers
30-12 Quinn Groven
Jules Huigen
Jesper Knubben
31-12 Kyan Foppen

Jaargang 17

KERSTVIERING
Donderdag 20 december zal om 18.30 uur
een kerstviering plaatsvinden in de kerk.
De kinderen van groep 1 t/m 8
hebben deze viering samen
voorbereid.
Na de viering is er tot
20.00uur een gezellig
samenzijn op school onder het
genot van een hapje en
drankje.
Denkt u eraan de verkochte wafels van de
wafelactie van de Oudervereniging na
afloop van de kerstactiviteit op te halen.
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NIEUWE LEERLINGEN

In december is Mesa Vermin groep 1
komen versterken. In januari zullen
ook Benthe Jongnain en Gwen Bovy
groep 1 komen versterken. We heten
jullie allen van harte welkom op onze
school en we hopen dat jullie een
leerzame, maar ook een leuke tijd op de
Lindegaerd tegemoet gaan.

HOUTEN BOOM
Deze prachtige herfstboom heeft onze hal
de afgelopen maanden versierd.
Nog even nagenieten van de herfst voordat
de winter haar intrede doet.

NOTULEN LINDERAAD NR. 2
Maandag 3 december heeft de Linderaad
vergaderd. De volgende onderwerpen zijn
aan de orde gekomen:
De speelplaats:
Het nieuwe speeltoestel en de goaltjes
bevallen prima bij alle kinderen. Het buiten
spelen gaat goed.
Chroombooks en test digitale toets:
De chroombooks zijn geleverd.
Route 8, normeringsonderzoek, is fijn
gegaan. De meeste kinderen vinden digitaal
toetsen het prettigst.
Alles-in-een groep 4:
De kinderen van de groepen 4 en 5 (want
groep 5 had dit vorig jaar) hebben
dezelfde ervaringen. Ze vinden het erg
leuk om te doen, want je voelt je al ‘groter’
als je naar boven mag.

KRIEBELTEAM
Op woensdag 12 december heeft
schoolbreed een her-controle
plaatsgevonden.
Gelukkig hebben we het sein :
luizenvrij gekregen.
Desondanks is het fijn als u uw
kind/kinderen zelf regelmatig op luizen /
neten blijft controleren.
Na de kerstvakantie vindt op woensdag 9
januari de gebruikelijke luizencontrole
plaats.
VOLGENDE LINDEFLITS

De volgende Lindeflits
verschijnt in januari

Het volledige verslag van deze vergadering
kunt u terugvinden op de website.
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