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Margedag
Dinsdag 7 november (morgen) zijn alle leerlingen vrij.
De leerkrachten hebben een studiedag.
Van Beresteyn
De groepen 3 en 4
gaan woensdag
a.s. naar Van Beresteyn in Veendam. Ze gaan kijken naar de voorstelling “De rattenvangers”.
Het nationaal schoolontbijt
Donderdag 8 november neemt
De Linde deel aan het nationaal
schoolontbijt.
De leerlingen moeten zelf een
bord, bestek en beker meenemen. Wilt u daarom uw zoon of
dochter op woensdag 7 november een tas meegeven met
daarin bord , bestek en beker. Het
liefst voorzien van naam.
Eu-schoolfruit
De school neemt weer deel aan EU-schoolfruit.
Met ingang van 12 november wordt er op de
woensdag, donderdag en vrijdag fruit verstrekt.
Van tevoren zullen wij aangeven welk fruit er
op welke dag wordt aangeboden.
Kerstmarkt
De ouderraad is van plan op donderdag 13 december een kerstmarkt te organiseren. Het tijdstip wordt nog nader bekend gemaakt.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Kerst
Het kerstfeest wordt dit jaar gevierd in de
N.H.kerk aan de Beukenlaan. T.z.t. ontvangt u
nader informatie.
Van Beresteyn
Op 15 november gaat groep 4 naar theater Van
Beresteyn in Veendam. Ze doen mee aan Muziek en dans…. ja graag.
Het bezoek aan dit evenement kan alleen maar
plaatsvinden, mits er voldoende vervoer is. Bent
u bereid te rijden, laat het even weten aan juf
Hilda.
Sportiefste klas
Groep 7 en 8 streden op vrijdag 20 oktober tegen andere groepen 7 en 8 om de Sportiefste
klas van Pekela.
Groep 8 moest de eerste plaats delen met groep
8 van de Groen van Prinsterer.
Leerlingen nieuws
In groep 1/2b zijn Arnoud Spelde en Louise
Swiers hun schoolloopbaan begonnen. We wensen beide heel veel plezier en succes bij ons op
school.
Sint Maarten
In Nieuwe Pekela wordt het Sint Maartenfeest
gevierd op zaterdag 10 november. De leerlingen
van groep 2 brengen vrijdagochtend 9 november
een bezoekje aan De Clockstede waar zij voor
de bewoners hun Sint Maarten liedjes gaan zingen.
Sinterklaas
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas ons
bezoeken. De Sint vindt het erg moeilijk voor
elk kind het juiste cadeau te vinden, daarom
heeft hij de ouderraad ingeschakeld om aan de
kinderen te vragen welk presentje ze graag zouden willen hebben. Natuurlijk is de ouderraad
hiertoe bereid. De leerlingen van de groepen 1
t/m 5 hebben daarom vanochtend mogen aangeven naar welk cadeau hun voorkeur uitgaat.

