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Agenda
Ma

26 nov
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27 nov

Wo

28 nov

Do

29 nov

Vrij

30 nov

Voortgangsgesprekken alle groepen
Ouderenquête (zie hieronder) ligt bij de
groepen klaar.
08.30-08.45 Kaartjes Striepke Veur ophalen
14.30-15.00 Kaartjes Striepke Veur ophalen
Schoen zetten voor Sinterklaas.
Voortgangsgesprekken alle groepen
Ouderenquête (zie hieronder) ligt bij de
groepen klaar.
Voorstelling Striepke Veur

Ouderenquête
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe manier van rapporteren. We geloven dat we
hiermee het groeiproces van uw kind(eren) nog beter in beeld brengen. In de eerste
nieuwsbrief informeerden wij u over de aanpassingen die we gedaan hebben.
September: Startgesprekken.
Om het schooljaar samen, als educatieve partners, op te starten nodigt de leerkracht van uw
zoon of dochter u uit voor een gesprek waarin samen vooruit gekeken wordt naar het
komende schooljaar. U ontvangt van de leerkracht een formulier waarop enkele vragen
geformuleerd zijn, die kunnen helpen bij dit gesprek.
November: Voortgangsgesprekken.
U ontvangt géén rapport, maar wordt door de leerkracht uitgenodigd voor een
voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek informeert de leerkracht u over de eerste weken van
het schooljaar. De cognitieve ontwikkeling wordt kort besproken, maar onze intentie is dat de
nadruk ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter.
Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen en mening. Om deze in beeld te brengen willen
wij u vragen de meegestuurde enquête in te vullen en aan ons te retourneren.
(Lindt@obsh.nl) Volgende week staan de voortgangsgesprekken op de kalender. Er liggen
dan ook enquêteformulieren bij de groepen, zodat u ook op die manier uw ervaringen met
ons kunt delen.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
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BoS
Op dit moment is de Bieb Op School op donderdag van half 9 tot 10 uur open. Kinderen
kunnen dan boeken komen lenen. Een aantal ouders
hebben aangegeven dat ze gaan stoppen met de BoS. We
zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe (groot)ouders.
We zullen de organisatie van onze BoS vorm moeten
geven aan de hand van de beschikbare (groot)ouders. Dit
kan betekenen dat we de bieb één keer per twee weken
gaan openen. Erg jammer voor de kinderen die graag
lezen.
Wie o wie wil ons team komen helpen?
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Renske
Waterreus. (renske@zeestraten.nl)
Aanmelden kan bij juf Yvonne (yvonnevanhoof@obsh.nl)

0-4 jarigen
Vorige week hebben we het thema "Feest" afgesloten bij de peuters en de dagopvang. Dit
hebben we in stijl gedaan met een echt feestje. We hadden muziek, een mooie kroon en
traktaties.
Deze week zijn we natuurlijk begonnen met het thema "Sinterklaas". De groepen zijn mooi
versierd. De kinderen hebben pietenmutsjes en mijters gemaakt. Ook zijn de kinderen
begonnen met schoenen knutselen. Misschien krijgen ze wel een leuke verrassing als ze die
schoenen gaan zetten.
Op de BSO is de groep helemaal versierd voor Sinterklaas. De kinderen hebben
meegeholpen en ze hebben mooie huisjes geknutseld om de groep nog gezelliger te maken.

Schoen zetten
Wees u allen opgelet!
De schoen mag namelijk weer worden gezet!
Dinsdag 27 november is de dag,
dat er een eenzame schoen mee naar school mag.
Wij hopen dan met alle smacht,
dat er iets lekkers voor alle kinderen wordt meegebracht.
Dit geldt voor ieder kind,
van de peuters t/m groep 8 van De Lindt.
Wees dus extra lief voor Sint en Piet
en vergeet dinsdag de schoen niet!
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Hulp
Vandaag ontvingen we een foto van een
Inpakpiet die vertelde dat hij zo blij was
dat er al op zo’n jonge leeftijd geholpen
wordt met inpakken 

--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners-Cursus de Zorgboog
De Zorgboog biedt interessante en leerzame cursussen aan voor jonge ouders, zoals de
cursus Waardenvol communiceren met je kind die van start gaat op donderdag 6
december. In de bijlage vindt u meer informatie hierover.

Dringende oproep
Stichting Hart voor Stiphout is op zoek naar redelijk fitte mensen die de door de Gem.
Helmond gefaciliteerde gratis AED/reanimatiecursus willen volgen. Er is al een mooie
dekking van zo’n 100 vrijwilligers, maar de spreiding is nog niet optimaal en de gemiddelde
leeftijd wat hoog. Ouders van schoolgaande kinderen zouden een fantastische aanvulling
zijn. Tijdens de cursus leert u ook hoe te handelen bij verslikking.
Er hangen al zo’n 10 reanimatieapparaten verspreid over Stiphout.
Na de cursus wordt u geacht zich aan te melden bij Hartslag Nu en deel te nemen aan het
systeem op ieder moment dat uw omstandigheden dat toelaten.
De nieuwe cursussen starten v.a. januari 2019. Er zijn plannen voor een inloopdag tussen
Kerst en Oud/Nieuw. Indien u zich inschrijft ontvangt u daar ook een uitnodiging voor.
Inschrijfformulieren vindt u bij de administratie van de school.
Meer info? Bel Bep Gouweloos 06-23223170
Zie ook de bijlage voor meer informatie.
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