
 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Deze nieuwsbrief zal wat korter zijn dan u van ons gewend bent. We hadden u graag wat willen 

vertellen over de nieuwe kandidaat voor de MR en over de uitslag van de tevredenheid enquête, 

maar over beide is nog niet officieel iets te melden. Dit houdt u dus van ons tegoed. 

Ook de invulling van de vacature voor Jacquelien is nog niet officieel rond. We kunnen hier in de 

volgende nieuwsbrief of eerder hopelijk meer duidelijkheid over geven. 

Hieronder staat de planning voor de volgende nieuwsbrieven: 

week 24 – vrijdag 10 maart 

week 28 – vrijdag 12 mei 

Gymles 

We hebben de lessen van Lotte kunnen opvangen door een sportief ander programma aan te bieden 

in de laatste drie weken. Lotte is afgelopen dinsdag op school geweest en heeft de collega's en een 

aantal kinderen alweer even gezien. Na de kerstvakantie zal ze weer aanwezig zijn en de gymlessen 

gaan geven op de dinsdagen en donderdagen bij ons op school. 

Kerst 

We hebben een gezellige kerstweek op het programma waarin we met de kinderen nog 

verschillende activiteiten gaan ondernemen en op donderdagavond is er de lichtjestocht voor alle 

ouders en kinderen.  

Nieuwjaar 

Op maandag 9 januari proosten we met alle kinderen (ook van de peuterspeelzaal en de opvang) op 

het nieuwe jaar. Ze hoeven hiervoor niks van huis mee te nemen. 

Margedag 

Het duurt nog even, maar we benoemen hem toch nog even. Op dinsdag 7 februari is de 

eerstvolgende margedag en zijn alle kinderen vrij. 

Bedankje 

Via deze weg willen we alle ouders bedanken voor hun inzet en betrokkenheid van het afgelopen 

jaar, op welke manier dan ook. Het is fijn om te zien dat we de dingen met elkaar kunnen doen en 



dat we elkaar weten te vinden als dat nodig is. 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en een heel leerzaam, liefdevol, creatief en gezond 

2023! 

 

 

Als u nog vragen heeft n.a.v. bovenstaande onderwerpen, bel of mail gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Team De Linde 

Petra van der Molen 

0637657704 

 


