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15.00-16.00u
Typecursus
14.15-15.00u
Spreekuur Gezinsen jongerencoach
08:45u Yogalessen
gr. 5-6-7-8
12:30u school uit;
17:30u tot 19:00u:
Kerstviering
11:00u Podiumtijd
12:30u Start vakantie

Donderdag a.s. einde
schooldag 12:30u
In tegenstelling tot wat de ouderkalender
vermeldt, zijn de kinderen donderdag a.s.
om 12:30u uit.
Iedereen wordt om 17:30u weer op school
verwacht voor de Kerstviering in je groep.
Gezellig met hapjes in de diverse groepen.
Voor de ouders is er een hapje en een
drankje, tegen een kleine vergoeding, in
de centrale hal.

Vrijdag 22 december:
Kerstpodium
Jawel, het is weer zover! We gaan samen
het podium op om de vakantie in te luiden.
Deze keer dus een Kerstpodium.
Alle groepen verzorgen een fijn optreden.
Uiteraard zijn ouders en grootouders weer
van harte welkom. We vinden het heel
belangrijk dat de kinderen een goed plekje
in de hal hebben. Daarom zullen we
proberen de (groot)ouders als laatste in de
hal te laten komen. Zij zullen zich dan
kunnen schikken achter de kinderplaatsen.
We starten om 11:00u met het
programma.
Bent u voor die tijd al binnen? Neem dan
even plaats in de teamkamer, bij de
koffie/thee.

WoW!! Decorgebouw
Kindcentrum De Lindt
We hebben al diverse complimenten
gekregen voor de prachtige en warme
uitstraling van ons gebouw gedurende
deze Kersttijd.

Cadeau voor De Lindt:
Yogalessen gr. 5-6-7-8
De gemeente Helmond heeft ons beloond,
vanwege het feit dat we goed aan de weg
timmeren m.b.t. de gezonde school. We
hebben Kinder-yoga-workshops
aangeboden gekregen.
Donderdagochtend komt daarom mevr.
Anneke van Bokhoven 4 workshops
verzorgen in de groepen 5-6 en 7-8. Een
mooie beloning dus!

Kindcentrum Sprengersstraat 1, 5708 EV Stiphout
De Lindt
Tel: 0492-547043

Daar zijn we heel blij om, want daar doen
we het immers voor:
samen genieten,
samen voor De Lindt,
want De Lindt verbindt!

Mail: lindt@lindt.nl
www.lindt.nl

@OBSDeLindt
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Is dit echt waar?
Ja, dit is echt waar!
Van de organisatie van de
Kinderpostzegelactie kregen we een
prachtig compliment: SUPERSCHOOL.
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brengen/halen. Prima, moet kunnen!
Maar, wat niet prima is, is dat een aantal
ouders geregeld de auto half op de weg,
half op het trottoir parkeert. Bijvoorbeeld
aan de Sprengersstraat-zijde bij de
kleuter- en buitenschoolse ingang.
Daardoor creëren die ouders
onoverzichtelijke situaties én dus een
grotere kans op ongelukken……… Dat wil
niemand.
Vriendelijk, doch dringend verzoek om te
parkeren, conform de Wegenverkeerswet.
Alvast dank!

Geef om je medemens
Er zijn al diverse kinderen en ouders die
iets hebben meegebracht voor de
voedselpakketten. Speciaal voor mensen
die een duwtje in de rug nodig hebben!
Deze week kunnen nog ingrediënten
worden afgegeven op school. Tot en met
donderdag a.s., daarna worden de
voedingswaren opgehaald door de
organisatie. Dus………………

Kersttruien
Vrijdag a.s. is het leuk om zoveel mogelijk
Kersttruien te zien op school. Heb je zo’n
trui? Trek hem aan, want vrijdag is het
Kersttruiendag op De Lindt.

Wat een geweldige opbrengst hebben
onze kinderen gescoord: € 6.014,83
Dank aan de kinderen én jullie inzet!

Geparkeerde auto’s bij
het schoolgebouw
Een aantal ouders komt met de auto naar
school voor overleg, voor een boodschap
of gewoon om hun kind(eren) te
Kindcentrum Sprengersstraat 1, 5708 EV Stiphout
De Lindt
Tel: 0492-547043

Mail: lindt@lindt.nl
www.lindt.nl

@OBSDeLindt

Het Lindeboom Blaadje

Training Levgroep
De Levgroep start op 30 januari met de
training Positief opvoeden voor ouders van
kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Voor
meer informatie zie de bijlage. Voor
inhoudelijke vragen over de training kunt u
contact opnemen met
toke.janssen@levgroep.nl of
karlien.dehont@levgroep.nl
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Data: woensdag 10 en donderdag 11
januari 2018
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 Station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
info@annatheater.nl www.annatheater.nl

GGD
De GGD wil een verandering doorgeven in
hun werkwijze m.b.t. de JGZ. In de bijlage
leest u hier alles over.

Gezins-en
jongerencoach
Gratis proeflessen
Jeugdtheaterschool!
Jeugdtheaterschool Annatheater geeft op
10 en 11 januari 2018 gratis proeflessen
toneelspelen! 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, te presenteren en je fantasie
worden verbreed. In alle groepen krijgen
kinderen en jongeren onder de
enthousiaste begeleiding van
theaterdocent Lavínia Germano
professionele acteerlessen. Doe je mee?
Kom gratis en vrijblijvend een proefles
volgen. Jeugdtheaterschool Annatheater is
winnaar van de Brabantse Theaterprijs
2016.
Kindcentrum Sprengersstraat 1, 5708 EV Stiphout
De Lindt
Tel: 0492-547043

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 19 december (in het lokaal
naast de bibliotheek). Wilt u op een ander
moment contact met haar, dan kunt u haar
bereiken via monique.engelen@gjcoach.nl of
tel. 06-14906850.
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