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Kindcentrum De Lindt
Inmiddels hebben we de eerste weken als
Kindcentrum volbracht. Wat een fijne start
hebben we gemaakt. Samen met de
medewerkers van LeLa merken we heel
duidelijk dat we er nieuwe energie van
krijgen. Het geeft ouders een prettig
gevoel om in het Kindcentrum diverse
mogelijkheden van opvang aan te treffen.
De eerste nieuwe jonge gezinnen hebben
zich gemeld om kennis te maken met de
opvang én met het onderwijs. Je merkt dat
het een logische en praktische
informatieoverdracht is geworden. We
kunnen nu immers een totaalconcept
toelichten van een doorgaande
ontwikkellijn. Voorschoolse,
vroegschoolse, schoolse en naschoolse
educatie. Alles onder één dak.
De komende maanden zullen we
beleidsmatig diverse zaken verder in
elkaar vlechten, zodat er echt sprake zal
zijn van een integrale aanpak. We houden
iedereen op de hoogte!
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5 Oktober: stakingsdag
primair onderwijs
5 oktober, de dag van de leraar, wordt de
dag van het lerarentekort. Code rood, de
laatste waarschuwing. Dankzij het initiatief
van PO in actie is er een manifest
gemaakt en nu wordt er een volgende stap
gezet. De AOb en CNV Onderwijs
kondigen een staking van één dag af voor
leerkrachten in het PO.
Eén dag, als laatste waarschuwing aan
Rutte III. Er ligt nog geen regeerakkoord
en op 5 oktober wordt massaal duidelijk
gemaakt dat er in dat akkoord snel een
betekenisvolle eerste stap gezet moet
worden om de salarissen te verhogen. PO
in actie eist samen met het PO front geld
voor een eerlijk en rechtvaardig salaris
voor leerkrachten in het PO dat
vergelijkbaar is met dat van leerkrachten
in het VO. Hiervoor is 900 miljoen euro
nodig.
Daarnaast eist PO in actie samen met het
PO front 500 miljoen euro voor het
beteugelen van de werkdruk voor
leerkrachten zodat teams in scholen
samen de werkdruk kunnen aanpakken.
Bijvoorbeeld door kleinere klassen te
maken, meer onderwijsondersteunend
personeel aan te trekken, meer tijd vrij te
maken om lessen voor te bereiden en
leerkrachten administratief te ontlasten.
De stakingsbereidheid in Nederland, in
Brabant, in Helmond, op De Lindt lijkt
groot te zijn. Er wordt gesproken over 90
% !!
Binnenkort wordt u nader geïnformeerd
over de stakingsdag. Houd u er vast
rekening mee dat de kinderen 5 oktober
waarschijnlijk niet naar school kunnen.
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Introductiedag en
nacht
Gisteren was het dan zover. Alle kinderen
van groep 5 en 6 mochten op school
blijven slapen. Sommige hadden er al
dagen naar uitgekeken.
Na een lesochtend stond hutten bouwen in
het bos op het programma. Heerlijk samen
gespeeld en iedereen had veel plezier.
Helaas moesten we aan het einde van de
middag de hutten afbreken, maar gelukkig
hebben we de foto’s nog.
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De vieze tafel mocht niet ontbreken. Friet
met een snack uitgespreid over de tafel.
Erg leuk voor thuis wanneer je niet wilt
afwassen!

Na een potje trefbal was het tijd om de
pyjama’s aan te gaan trekken en ons klaar
te maken voor de disco.
Om 00.00u lag iedereen heerlijk te slapen,
zodat we om 06.30u weer door de eerste
gewekt konden worden.

De dag hebben we afgesloten met een
lekker ontbijtje verzorgd door bakkerij van
Duijnhoven en een aantal moeders.

Allen bedankt voor jullie hulp en de
kinderen voor de gezelligheid! Wij vonden
het super 
Foto’s: Groepspagina van juf Annemiek
of juf Nathalie op de website
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Informatieavonden
maandag en dinsdag
Alle ouders/verzorgers zijn van harte
uitgenodigd en welkom op de
informatiebijeenkomst van hun kind.
Maandagavond 11 september om 19:00u
voor de groepen 1/2 en om 20:00u voor de
groepen 5/6.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief krijgt u twee bijlagen:
De eerste betreft info van het Annatheater
en de tweede bevat informatie over de
sponsorloop MOV.

Dinsdagavond om 19:00u voor de groepen
3/4. Aansluitend om 20:00u voor de
groepen 7/8.

Muziek maken verrijkt je
leven - Fanfare De
Vooruitgang
Zelf muziek maken is leuk! En met muziek
maken leer je op een andere manier
lesstof tot je te nemen. En dat zal je
helpen in je schoolontwikkeling. Komende
zondag is er open dag bij het
Kunstkwartier. De fanfare is daar om je
kennis te laten maken met een
blaasinstrument of slagwerk. Schrijf je in
voor een gratis proefles. Zondag 10
september van 13.00u tot 16.00u bij het
Kunstkwartier Helmond (Kromme
Steenweg).

Verder stond er op donderdag 7
september een mooi artikel in het ED:
“Fanfare zondag in de Efteling”.
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