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03/10 Start Kinderboekenweek  
 (t/m 14/10)

08/10 Jaarvergadering   
 Oudervereniging

09/10 Lezing Puber op komst  
 (19.30 locatie Rietkraag)

10/10 Scholierencrossloop

12/10 Techniekdagen (en 14/10)

22/10 Start herfstvakantie 

25/10 Schoolvolleybal gr. 5-6

29/10 Hoofdluiscontrole

31/10 mijnplein-studiedag:  
 alle kinderen vrij

12/11 Showtime (t/m 15/11)

25/11 Vormselviering groep 4  
 10.30 uur

Agenda

 
Afsluiting project Als een vis in het water
De eerste weken van het schooljaar hebben we hard gewerkt om de 
basis te leggen voor een fijn, gezellig schooljaar. Tijdens de afslui-
ting hebben ouders, leerlingen en leerkrachten hun handtekening 
gezet bij de vernieuwde afspraken.

Personeel

Meneer Remi heeft er lang op moeten wachten maar is inmiddels 
de trotse vader van een prachtige zoon: Mick. Binnenkort start 
juf Marjolein weer na haar verlof. Meneer Marc zal dan zijn taken 
beëindigen op de Linderte. We willen hem graag bedanken voor zijn 
inzet en bijdrage.

Schoolreisje

Een geweldige dag was het schoolreisje voor alle kinderen op de 
Linderte ondanks de regen bij het vertrek. Team en de Oudervereni-
ging hadden alles goed georganiseerd. De kinderen die helaas door 
ziekte niet mee konden hebben een attentie ontvangen.

Schoolgids

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat de schoolgids op kor-
te termijn te downloaden was. Dat heeft iets langer op zich laten 
wachten. De foto’s moesten gecheckt worden vanwege de nieuw 
AVG regels. Via de website www.delinderte.nl kunt u inmiddels de 
schoolgids 2018-2019 bekijken. 

https://delinderte.nl/schoolgids/
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Nieuwe leerlingen

We hebben nieuwe leerlingen 
mogen verwelkomen in de 
groepen 1. We heten Joël Kap-
pert, Falijne Bongertman, Ai-
mée Zwartjens, Evi Lorkeers 

en Benthe Heetkamp van 
harte welkom en hopen 

dat zij zich als een vis in 
het water zullen voelen 
op de Linderte.

Nieuwe leerlingen op 
school

 
Lezingen
Via uw oudste kind heeft u informatie gekregen over een drietal gratis 
lezingen. De organisatie is een mooie samenwerking tussen de Riet-
kraag en de Linderte. Drie hele verschillende sprekers die uitgenodigd 
zijn. Voor alle informatie verwijzen we naar de flyer en de website 
www.delinderte.nl. 

Kennismakingsgesprekken

De kennismakingsgesprekken zijn achter de rug. Waardevolle, belang-
rijke contactmomenten met u als ouder. Terug horen van ouders dat 
leerkrachten na zo’n korte tijd al een goed beeld hebben van uw kind, 
daar worden wij blij van. 

Ouderhulplijst

In de mail ontvangt u de link naar de ouderhulplijst waarin we u 
vragen om door te geven waar u ons het komende half jaar bij wilt 
helpen. 

Studiedag onderbouw

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 zijn naar een zinvolle en inspi-
rerende studiedag geweest. Met name de overgang van groep 2 naar 
groep 3 was een belangrijk thema op deze studiedag. 

De gekozen kinderraad van de Linderte

http://www.delinderte.nl
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Schoolkamp
Onder prachtige weersomstandigheden zijn de kinderen 
van groep 8 drie dagen op kamp geweest. De begeleiding 
van ouders en leerkrachten hebben er samen met de kin-
deren een onvergetelijk kamp van gemaakt.

Oud papier

Op zaterdag 6 oktober zal er weer oud papier worden 
opgehaald. Noteert u dit in de agenda? 
Als u het zelf wilt brengen, dan kan dit bij de Jumbo in 
Raalte Noord of bij de container bij de Jong en Laan, aan 
de Vrieswijk 2, tot circa 11 uur. Ter info: De opbrengst van 
de containers voor de deur van de Linderte gaat naar de 
Vogelaar. Wilt u aub geen oud papier meer naast de con-
tainers zetten als het doek er al op zit? Alvast bedankt!

Versterking Oudervereniging
We zijn nog steeds op zoek naar versterking van ons 
team. Dus vind je het leuk om mee te denken over en 
activiteiten te organiseren op school, meld je dan aan! Dat 
kan via het mailadres oudervereniging.delinderte@mijnplein.
nl. Maar je kunt uiteraard ook gewoon met één van de le-
den contact opnemen. Je vindt de namen op de website, 
onder Oudervereniging.

Jaarvergadering Oudervereniging 

Wilt u weten hoe de ouderbijdrage wordt besteed? Kom 
dan op maandag 8 oktober 2018 om 19.30 uur naar school en 
woon de presentatie van de oudervereniging bij. Iedereen 
is hierbij van harte welkom.

1 september 2018 6 oktober 2018

3 november 2018 1 december 2018

5 januari 2019 2 februari 2019

2 maart 2019 6 april 2019

11 mei 2019 8 juni 2019

6 juli 2019 Augustus 2019
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