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Agenda
Ma
Di

04 sept
05 sept

Wo
Do

06 sept
07 sept

Vrij

08 sept

14.15-15.00
Spreekuur Gezins- en
jongerencoach
Introductie gr 5/6 met
overnachting
Introductie gr 1/4 en
7/8

TROTS op
Kindcentrum De Lindt
We hebben al veel mooie reacties
gekregen van ouders, kinderen, de
burgemeester en bewoners uit Stiphout op
ons Kindcentrum. We zijn er allemaal trots
op dat we dit samen hebben gerealiseerd.
Samen met de medewerkers van LeLa.
Tijdens de 6 weken zomervakantie is er in
en rond het gebouw van ons Kindcentrum
continu gewerkt aan gebouw, ruimten,
inrichting en veiligheid!
Afgelopen maandag werd ons
Kindcentrum geopend door Burgemeester
Blanksma. Dat deed ze samen met Miets
van Hoof, één van de ouders van 30 jaar
geleden. De burgemeester benadrukte het
belang van goed onderwijs, goede opvang
en de juiste expertise voor de kinderen in
Stiphout. ‘Dat vind je nu allemaal onder
één dak, hier op De Lindt!’, aldus mevrouw
Blanksma.
Voordat alle kinderen naar binnen werden
geluid met de schoolbel, werd eerst nog
het nieuwe gevellogo onthuld.
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Introductie (inclusief
overnachting) van de
groepen 5/6
Hieronder een overzicht van de
dagindeling van de introductiedagen van
groep 5/6.
Donderdag 7 september:
08.30u – 12.15u Lesdag
12.15u – 12.45u Eten en drinken
12.45u – 16.00u Hutten bouwen
16.00u – 17.00u Spel
17.00u – 17.30u Klaarleggen slaapspullen
17.30u – 18.00u Vrij kiezen
18.00u – 19.00u Etenstijd
19.00u – 20.30u Spel
20.30u – 20.45u Pyjama’s aan
20.45u – 22.00u Disco
22.00u – 22.15u Tanden poetsen
22.15u – 22.45u Verhaal
22.45u – 08.00u Slapen
Vrijdag 8 september:
08.00u – 08.15u Ochtendgymnastiek
08.15u – 09.00u Ontbijten in eigen klas
09.00u – 09.30u Alles opruimen/vegen
Voor het klaarleggen van de slaapspullen,
het ontbijt en het opruimen zijn wij op zoek
naar ouders/opa’s/oma’s die ons kunnen
helpen. U kunt zich hiervoor opgeven bij
juf Nathalie of juf Annemiek.

Oproep: Update
medische gegevens
Hierbij een vriendelijk verzoek om aan te
geven bij de leerkracht van uw kind(eren),
indien uw kind een allergie heeft en/of
medicijnen gebruikt.

Introductiedag van de
groepen 7/8
Op vrijdag 8 september gaan de groepen
7/8 op introductie. We gaan hiervoor naar
Boerdonk. Bij het bedrijf Leekzicht gaan
we de Boerenmeerkamp doen.
http://www.leekzicht.nl/
We gaan hier op de fiets naar toe. Zorg er
a.u.b. voor dat jullie kinderen over een
degelijke fiets beschikken.
Kledingadvies en voorbereiding:
Stevige schoenen.
Zonnebrandcrème.
Kleding die vies mag worden.
Een degelijke fiets.
Eventueel regenkleding.
Eten en drinken.
Op vrijdag zijn we om 12.30u uit. We zijn
tussen 12.30u en 13.00u weer terug op
school.

Formulier actuele
gegevens
Aan het begin van elk schooljaar willen we
de gegevens van onze leerlingen
actualiseren. Hiervoor krijgen de kinderen
per gezin vandaag een formulier mee naar
huis en we vragen u om alle gegevens in
te vullen, ook al is er ten opzichte van het
vorig schooljaar niets veranderd. Het
ingevulde formulier kunt u inleveren bij juf
Karen van Driel (administratie).
Verder verzoeken wij U vriendelijk om
NAW-wijzigingen gedurende het
schooljaar door te geven aan Karen via
een speciaal “ Wijzigingsformulier”. Dat
kunt u bij haar opvragen.

Gewoon handzaam, nuttig en praktisch
om te weten!
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Oproep: Schoolbieb

Vormsel

Ook dit schooljaar wordt de schoolbieb
weer door een aantal ouders en kinderen
bemand. Het afgelopen schooljaar hebben
we afscheid moeten nemen van 2
hulpouders. We zijn dus op zoek naar
nieuwe ouders die ons willen helpen bij de
bieb. De bieb is open elke maandag
tussen 10.45u en 12.00u. Op donderdag
van 8.30u tot 10.00u. Heeft u zin en tijd?
Wilt u nog wat meer informatie? Dan kunt
u zich melden bij ondergetekende of bij juf
Yvonne van groep 3/4.
De tijden van de bieb zijn dit schooljaar
ongewijzigd. Dat betekent:

De kinderen van groep 8 hebben voor de
vakantie een brief meegekregen met de
uitnodiging voor de informatieavond over
het vormsel 2017. Deze avond wordt
gehouden op donderdag 7 september
aanstaande om 20.00u in de Luciakerk in
Mierlo-Hout. U en uw kind(eren) zijn
hiervoor van harte uitgenodigd. Meer
informatie o.a. datum Vormsel op:
https://damiaanhelmond.nl/parochie/planni
ng-parochie-school-2016-2017

-

Op maandag mogen de groepen 5 t/m
8 hun boeken ruilen.
Op donderdag mogen de groepen 1
t/m 4 hun boeken ruilen.

Als de kinderen hun boeken willen ruilen,
moeten ze ‘s morgens de boeken in de
inleverbak doen die in de schoolbieb staat.
Zo kunnen de hulpouders, voordat de
uitleen begint, alle boeken innemen en
verwerken, zodat de kinderen weer
genoeg keuze hebben.
U kunt via de app: Iguana Library, inzien
welke boeken uw kind geleend heeft. Ook
boeken verlengen en boeken reserveren is
mogelijk via die app.
Namens alle biebouders alvast bedankt!
Renske Waterreus
moeder van Floor (gr 7) , Bram (gr 4),
Lotte (gr 3).
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Jeugddisco Stiphout
Op vrijdag 8 september is er weer een
jeugddisco in ’t Aambeeld te Stiphout,
ingang Kloosterstraat. Aanvang 20.00u en
einde om 22.00u.
E.e.a. wordt georganiseerd voor de jeugd
vanaf groep 6 tot 14 jaar. De entree
bedraagt € 1,00 per persoon. Een
consumptie kost € 1,70.
Om toegelaten te worden hebben de
kinderen een pasje met foto nodig.
Daarvoor kun je naar de website
www.jeugddiscostiphout.nl ,kies voor
pasje aanvragen en vul je gegevens in.
Neem de pasfoto mee naar de disco. Voor
meer informatie, zoals data van de
jeugddisco en het reglement, verwijzen we
naar www.jeugddiscostiphout.nl
Agenda 2017: 6 oktober, 3 november en 1
december.

Typecursus de Typetuin
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze
school op maandag 2 oktober 2017 om
15.00u de vernieuwde typecursus van de
Typetuin van start. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Schrijf snel in, want
vol=vol! Meer info vindt u op het prikbord
bij de hoofdingang en groep 7/8.
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Nieuw seizoen
Jeugdtheaterschool
Annatheater
Kom gratis een proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je
fantasie gebruiken om allerlei spannende,
gekke en onverwachte situaties te
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk
om toneel te spelen, je leert ook nog een
heleboel. In de acteerlessen werk je aan je
houding, stem en verbeelding. Je
vermogen om samen te werken, om te
presenteren en om je fantasie te
verbreden. In alle groepen krijgen
kinderen en jongeren professionele
acteerlessen onder begeleiding van de
enthousiaste theaterdocent Lavínia
Germano. Doe je mee? Kom gratis en
vrijblijvend een proefles volgen. De lessen
worden vanaf 13 september op
woensdagen en donderdagen gegeven.
Jeugdtheaterschool Annatheater heeft met
de voorstelling "In de ban van Richard"
zowel de publieks- als de vakjuryprijs
gewonnen op het Brabants
Theaterweekeinde 2016.
Meer informatie:
laviniagermano@annatheater.nl of bel: 0644369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek
Jeugdtheaterschool
Het Annatheater is gelegen op 1 minuut
loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 5705 AR
Helmond.
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Cursussen De
Zorgboog
Woensdag 13 september start De
Zorgboog met een nieuwe reeks van de
cursus “ Waarde(n)vol communiceren met
je kind.” Meer info kunt u vinden op de
prikborden.
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