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Jaarverslag schooljaar 2017-2018 
 
Sinterklaas 05-12-2016:  
Het was een koude maar prachtige zonnige dag; heel fijn! De kinderen stonden op het schoolplein richting de 

aula, achter linten. De tractor met tram erachter met daarin Sint en Pieten kon net via de Spoordonkseweg het 

schoolplein oprijden. Ontvangst door John en allen naar de aula. Sint vertelt dat Americo al een paar dagen 

zoek is; dan klopt ineens iemand op de raam. Het is paardenPiet die blij vertelt dat ze Americo gevonden 

heeft. Ze komt de aula binnen met een kleine witte pony. Maar dat is Americo helemaal niet, veel te klein 

volgens Sint en de kinderen. Dan gaat de telefoon; het is huisPiet die Sint vertelt dat Americo is aan komen 

lopen bij het pietenhuis; gelukkig maar.Alle klassen hebben ranja en taai taai gehad.  

In groepen 5 t/m 8 is surprise gedaan en alle klassen hebben een klasse cadeau van Sint gekregen. Alle 

kinderen ook nog een netje met Sint chocola.  

De dag is erg goed verlopen; iedereen had het naar de zin. 

 
Kerstmis 22-12-2016: 
Kerstontbijt was goed verlopen een relaxen ochtend. Iedereen had goed hun best gedaan om iets lekkers 
te maken. Het zag er in alle klassen gezellig uit en de dag is prima, gezellig en rustig verlopen. In de 
middag hadden ze een voorstelling van het kerstverhaal uitgevoerd door groep 3. Al met al een leuke dag. 
 
Carnaval 24-02-2017: 
De dag werd opgestart met een carnavalsactiviteit in de eigen groep. Vervolgens was er een spetterende 
opening van de carnaval met een grote polonaise met de hele school! Alle groepen hosten over het 
schoolplein. Om 11 over half 11 is de optocht van start gegaan met weer enorm veel mooie en creatieve 
carnavalswagens, loopgroepen en verklede kinderen. Voor het vele publiek langs de kant was het een 
vrolijk, kleurig geheel. Net als andere jaren waren ook de jeugdraad, dansmariekes en de meidenband 
weer van de partij! Na de optocht vond de prijsuitreiking en optreden van de dansmariekes in de aula 
plaats. In de middag hadden de kleuters een eigen programma in de speelzaal. Voor de andere groepen 
was er een Vlaamse kermis, met allerlei leuke activiteiten, zoals bingo, stoelendans, beautysalon, ik hou 
van Holland. Tussendoor werd er gezellig gehost in de aula met DJ Reggie. Daar kon ook ranja en wat 
lekkers gehaald worden. Dit jaar was er ook weer een stiltelokaal voor de onderbouw en bovenbouw, 
waar kinderen naar behoefte een film in alle rust konden kijken. Het was weer een leuke, gezellige, 
geslaagde carnaval! Alaaf! 
 
Sport- en speldag groep 1 & 2: 31-5-2017: 
Dit jaar was deze dag ingevuld met Funky Hockey vanuit Hockeyclub Oirschot. 
 
Sport- en speldag groep 3-4-5, 19-5-2017: 
De sport- en speldag op vrijdag 19 mei 2017 had dezelfde opzet als voorgaande jaren. Om 8.30 uur 
werden de kinderen van groep 3-4-5 door hun leerkrachten ontvangen bij de ingang van het speelbos De 
Kemmer. Samen met een hulpouder liepen zijn naar de ingang aan de achterkant van de Blokhut van 
Scouting Oirschot. Zij konden hun tassen op de binnenplaats zetten en vervolgens in de kampvuurkuil 
gaan zitten. Na de speluitleg werden er in de ochtend drie spellen gespeeld: Cluedo, Estafettespel, Levend 
Stratego. Na de lunch was het vrij spelen en konden de kinderen kiezen uit hutten bouwen, springen op 
het springkussen (sponsor fam. Janssen van Janssen Aggregaatverhuur), voetbal, schmincken, spelen op 
het terrein van de blokhut, flessen voetbal, touwtrekken, stoepkrijt en een samenwerkingsspel met een 
groot doek en een bal. Het was een fijne middag, met veel blije gezichtjes. Dankzij de inzet van een 25 tal 
hulpouders en de leerkrachten hebben wij samen een fijne speldag gehad.  
 
Schoolreis groep 1&2, 22-6-2017: 
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Dinsdag 13 juni op schoolreis geweest naar de Pierenberg, met in totaal 87 kleuters en 18 begeleiders. 
De dag is eigenlijk zonder problemen verlopen, het weer was prima, droog, af en toe een zonnetje en 
niet te heet.  
Heen- en terugreis in de huifkar erg leuk, chauffeur was netjes op de afgesproken tijden aanwezig.  
Activiteiten waren prima, goed van tijdsduur en variatie, vooral het vrij spelen werd door de kinderen als 
erg leuk ervaren. 
De lunch verliep heel vlot, frietjes en snacks waren allemaal binnen een half uur op de Pierenberg. 
Al met al een hele leuke dag, deze eerste keer schoolreis vernieuwde stijl.  
Enige punt van aandacht is voor de volgende keer het ontbreken van sanitaire voorzieningen. Het 
helpen bij poepen en plassen heeft al met al erg veel tijd gekost van de aanwezige begeleiding. 
 
Schoolreis groep 3-4-5, 22-06-2017: 
 

De organisatie voor de schoolreis middenbouw was allang in volle gang, de locatie zou Dierenrijk in 
Nuenen gaan worden. Echter door het extreem hete weer is enkele dagen daarvoor het plan omgegooid 
en is er voor de schaduwrijke locatie 'de Splinter' in Eindhoven gekozen. 
 
Rond 8.30 arriveerden er 2 bussen bij school om de vele kinderen, leerkrachten en hulpouders naar de 
Splinter te brengen. 
Eenmaal daar werd er per groepje een plekje gezocht op het grasveld en kon er gespeeld gaan worden. 
Er waren veel speelmogelijkheden en er kon onder toezicht verkoeling gezocht worden in het ondiepe 
zwembad.  
Als lunch werd er gezorgd voor frietjes met een snack en na een middagje lekker spelen werd er voor 
vertrek naar de bussen afgesloten met een raket ijsje. 
Extra moe van het vele spelen en het warme weer arriveerden de bussen weer bij 'de Linde' en kon 
iedereen voldaan naar huis gaan. Het was een geslaagde schoolreis!  
 
Schoolreis  groep 6-7, 22-6-2017: 

Op donderdag 22 juni vertrokken groep 6 & 7 om ca. 8.45 uur met de bus naar Bobbejaanland in 

België. 

Eenmaal bij Bobbejaanland werd een centraal punt gemaakt, kinderen konden daar de spullen laten 

liggen. 

Na uitleg door juf Maartje (hoe laat eten en vertrek) konden de kinderen zelfstandig het park door. Erg 

leuk 

park en genoeg te doen voor iedereen. Tussen de middag werd genoten van een frietje met snack en 

een beker frisdrank. Het was een leuke ontspannen dag en ondanks de hitte (35 graden) hebben de 

kinderen zich erg goed kunnen vermaken 

en was daar nauwelijks iets van te merken.  Om ca. 17.15 uur was de bus weer bij de Linde. 

Het was een erg geslaagde dag. 
 
Versierclub: 
Vorig jaar hebben we de versierclub opgestart. Marieke de Koning, Mirthe en ik hebben samen met de 
hulpouders, ons best gedaan om er iets moois van te maken en iets wat toch weer een aantal jaar mee 
kan. 
We hebben een basisdeco gemaakt voor december feestmaand die met Sint en kerst kan worden 
aangepast. Hierdoor is het geheel een stuk overzichtelijker geworden en door de herhaling van de 
deco een stuk rustiger in het schoolgebouw. De reacties vorig jaar waren in ieder geval erg positief, 
zowel door de schoolleiding dan wel door ouders.  
Ook had van brunschot reclame ons weer de raamstickers geleverd voor een taart!! Super dus. 
De versiering voor carnaval is natuurlijk een stuk minder werk maar ook goed dat er even aandacht 
aan wordt besteedt.  
Misschien is het dit jaar prettig om een lijst voor hulpouders vooraf uit te sturen om misverstanden te 
voorkomen.  
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We gaan er ook dit jaar weer iets moois van maken.  
 
Groetjes Mirthe, Marieke en Elle 
 
Verkeersveiligheidsdag groep 8,  Veilig op Weg, 24-06-2016: 
Dit jaar waren we te gast bij BS de Korenbloem voor onze gezamenlijke verkeersveiligheidsdag “Veilig 
op weg’. 
Zij hadden gezorgd voor ruimte in en buiten de school. 
Net als andere jaren waren er verschillende onderdelen, waardoor verkeer op verschillende manieren 
onder de aandacht komt. 
• De EHBO’er stonden weer klaar om de kinderen uit te dagen a.h.v. een interactieve les naar 

aanleiding van een film rondom een verkeersongeluk en wat je dan kan doen, b.v. het leren 
oefenen met een stabiele zijligging 

• fietsparcours  uitgezet en begeleid door Veilig Verkeer Nederland 
• Rijden met de vrachtauto's. Dit jaar is er weer een mooie route uitgestippeld door Henk 
 Roefs. Deze werd door een aantal vrijwillige chauffeurs met hun vrachtwagen konden rijden. De route 
begon op het parkeerterrein van de manege, dit mochten we gebruiken als vertrekpunt. Er is voor het 
tweede jaar een gezellige koffiehoek ingericht 
• De dodenhoekspiegel. Hier kijken de kinderen bij een stilstaande vrachtwagen waar je 
wel/niet zichtbaar bent als fietsster. 
• In een klaslokaal was er het rollenspel. We hadden weer 3 vrijwillige toneelspelers en  
de politie op bezoek. Samen met de klas hebben we ontdekt dat aan ieder verhaal verschillende kanten 
zit en iedereen in het verkeer zijn verantwoording moet nemen. 
• En het enige onderdeel wat de leerkracht zelfstandig draait, een film en een nationale veilig  
op weg test. 
 
Volgend jaar willen wij een en ander veranderen door de inzet van een medialab van de politie en 
waarschijnlijk zal Bs De Fonkeling ook gaan meedoen. 
 
Het was weer een zeer geslaagde dag waar ruim 40 vrijwilligers, 10 bedrijven, politie, brandweer, 
ouders zich allemaal vrijwillig hebben ingezet om voor groep 8 deze dag te realiseren. Met als doel om 
onze kinderen na groep 8 veilig op weg te kunnen sturen richting de middelbare school. 
Allemaal heel erg bedankt  
 
 
Namens De Ouderraad van BS De Linde, 
Eline van den Biggelaar, secretaris 
dd. 28-9-2017 


