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08.30 Nationaal
Schoolontbijt

Ouders/leerkrachten
plannen samen de
ouder/
rapportgesprekken
Vanaf komende maandag hangen de
intekenlijsten voor de ouder/rapportgesprekken van groep 1 t/m 8
weer gedurende twee werkweken bij het
lokaal van uw kind(eren). Samen maken
we dan een gewenste planning van de
gespreksronden.
Indien u meerdere kinderen op school
heeft, plannen we niet elk gesprek
aansluitend aan elkaar, maar laten we een
gesprekblokje tussenruimte. Dit doen we
om ‘filevorming’ te voorkomen. Gelieve dat
principe toe te passen wanneer u intekent.

Hulp gevraagd
Wij zouden het heel fijn vinden als een
aantal ouders zouden willen helpen met
het versieren van onze school voor
sinterklaas. Van vrijdag 3 t/m 10 november
hangt er op het prikbord bij de centrale
ingang een lijst waarop je jezelf kan
aanmelden. Het versieren vindt plaats op
vrijdag 17 november om 8.30u. Alvast
dankjewel namens de werkgroep
sinterklaas. Groetjes, Lenneke Unterberg.
Kindcentrum Sprengersstraat 1, 5708 EV Stiphout
De Lindt
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Gratis aangeboden
Schoolontbijt:
vrijdag 10 november
In het kader van Gezonde School neemt
De Lindt deel aan het Nationaal
Schoolontbijt. Conform de schoolkalender
gaan we vrijdag a.s. samen ontbijten in de
groep. Het is de bedoeling dat alle
kinderen, juffen en meneren op school het
aangeboden ontbijt nuttigen. Gezellig en
gezond!

We starten om 08:30u met
een gezond en lekker ontbijt.
Natuurlijk besteden de
leerkrachten ook de juiste
inhoudelijke aandacht aan
gezonde voeding.

Gezins-en
jongerencoach
Iedereen heeft weleens vragen over
opvoeden of opgroeien. Soms vindt u het
antwoord bij de mensen om u heen. En
soms wilt u uw vraag graag stellen aan
een deskundige. U kunt dan terecht bij de
Gezins-en jongerencoaches van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Aan
onze school is Monique Engelen als
Gezins- en jongerencoach verbonden.
Monique houdt op onze school spreekuur
op dinsdag 7 november. Wilt u op een
ander moment contact met haar, dan kunt
u haar bereiken via
monique.engelen@gjcoach.nl of tel. 0614906850.
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De buren zijn
geopend…..!!

Workshop Leren
luisteren

Vanochtend is het project Kleinschalig
wonen voor hulpbehoevende ouderen
officieel geopend. Fijn dat we zo’n ervaren
buren hebben. We gaan samen diverse
projecten doen met de ouderen die daar
wonen.

De Gezins- en jongerencoach geeft op
woensdag 29 november van 19.30u tot
22.00u een gratis bijeenkomst over het
thema “Leren luisteren”. U kunt zich
aanmelden via
gezinsenjongerencoaches@helmond.nl of
via de website www.cjghelmond.nl
Meer info vindt u op de folder op de
prikborden.

In de voorbije dagen hebben we al een
mooi project gedaan: samen met kinderen
hebben een aantal bewoners aan een
mooi openingsschilderij gewerkt. Onze
meneer Wim was de projectleider. Hij weet
immers alles van schilderen!!
Na de officiële opening werden alle
kinderen door De Zorgboog getrakteerd op
een ijsje van II Circo. De baas van de
ijssalon kwam hoogstpersoonlijk met een
IJS-TUK-TUK alle kinderen op het
schoolplein voorzien van ijs.

Wat een feest!! Dank aan de buren en
dank aan II Circo.
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