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Wijksportdag groepen
5 t/m 8
20.00 MR vergadering

Reminder:
Formulier inleveren
Op vrijdag 1 september heeft u via uw
(oudste) kind een formulier ‘Actuele
gegevens’ ontvangen, met het verzoek
dat formulier ingevuld weer in te leveren
bij Karen van Driel van de administratie.
Vriendelijk verzoek aan de ouders die dit
formulier nog niet hebben ingeleverd om
dit de komende week alsnog te doen.

Wijksportdag groepen
5 t/m 8
Woensdagochtend 20 september a.s.
staat de wijksportdag op het programma.
Die ochtend is georganiseerd door JIBB.
Naast onze school nemen ook de St.
Trudoschool en de Wilhelminaschool deel
aan deze sportieve activiteit. De ochtend
vindt plaats op de HAC-velden hier in
Stiphout.
Alle kinderen komen op eigen gelegenheid
naar de HAC-velden, al dan niet gebracht
door uzelf. Om 08:30u dient iedereen
aanwezig te zijn. Het programma start om
8.45u.
Tussen 12.15u en 12:30u eindigt de
sportdag en mogen de kinderen
vandaaruit rechtstreeks naar huis, of weer
door u worden opgehaald.
Vanzelfsprekend zijn de betreffende
groepsleerkrachten aanwezig om de
kinderen op te vangen. Zij vertrekken pas
wanneer het laatste kind is opgehaald.
Kindcentrum Sprengersstraat 1, 5708 EV Stiphout
De Lindt
Tel: 0492-547043

Nieuwsbrief 03
15 sept 2017
Naast de teamleden van JIBB en de
groepsleerkrachten, zijn er 16 ‘Lindtouders’ die ons ondersteunen bij de
diverse spelactiviteiten.
Het belooft een mooie en sportieve
ochtend te worden.

5 oktober –
actiedag/staking school
Ook basisschool De Lindt zal op
donderdag 5 oktober gesloten zijn, in
verband met de landelijke staking in het
Primair Onderwijs. We zullen dus geen
onderwijs verzorgen die dag. De kinderen
zijn dan vrij!
Wat betekent dat in de praktijk?
 Kindcentrum De Lindt is wel geopend,
maar de afdeling basisonderwijs is
gesloten;
 U kunt desgewenst gebruik maken van
de reguliere opvang die het
Kindcentrum kan bieden;
 U dient uw kind dan wel voor vrijdag
29 september aan te melden bij de
dagopvang van ons Kindcentrum.
 Uiteraard is die opvang mogelijk tegen
het geldende tarief.

Start reconstructiewerkzaamheden
rondom school
Afgelopen voorjaar heeft de gemeente een
inloopavond over de reconstructie van de
Van der Weidenstraat en de Van
Duynhovenstraat georganiseerd. De
voorkeursvariant is uitgewerkt en
inmiddels is er voor het project een
aannemer gecontracteerd. De firma BLM
Wegenbouw uit Helmond gaat de
werkzaamheden uitvoeren. Daarom de
brief in de bijlage.
Mail: lindt@lindt.nl
www.lindt.nl
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Nieuws van de
ouderraad
Gisteravond hebben we de 1e
ouderraadvergadering van dit schooljaar
gehad. Wij hebben er weer veel zin in om
dit schooljaar leuke activiteiten
(sinterklaas, kerst, carnaval, inloopavond,
schoolreisje e.d. ) voor de kinderen te
organiseren. Maar we kunnen nog nieuwe
ouderraadleden gebruiken!
We vergaderen 5 keer per jaar (u bent
altijd welkom bij deze vergaderingen).
Daarnaast nemen we deel aan de
werkgroepen voor de diverse activiteiten,
die we samen met leerkrachten
organiseren. Heeft u interesse, vragen, of
zou u graag een keer in een werkgroep
meedraaien? Schroom dan niet om
contact met mij op te nemen:
Mireille Swinkels,
Mswinkels72@gmail.com of 06-50513996
Veel groetjes,
Mede namens de overige leden,
Mireille Swinkels, voorzitter ouderraad

Overzicht vakanties e.d.
De ouderkalender laat helaas nog even op
zich wachten. Om u tegemoet te komen,
vindt u in de bijlage nogmaals een
overzicht met belangrijke data voor dit
schooljaar.

Informatie JIBB
Jibb laat kinderen, jongeren, volwassenen
en ouderen ervaren dat sporten en
bewegen leuk is! Op school, na school, in
elke wijk, bij een sportaanbieder én in de
vakanties.
Jibb werkt samen met alle scholen in
Helmond en is ook dit jaar weer actief op
de school van uw kind. Op school komt
een sportprofessional van Jibb een keer in
de drie weken in de gymles om de
kinderen enthousiast te maken voor de
verschillende vormen van sport. Voor
groep 1-2 komt de JIBB’er langs om 18
bewegingslessen te geven met extra
aandacht voor de motorische ontwikkeling.
Ook na schooltijd, in de wijk en in de
vakanties organiseert Jibb samen met
sportaanbieders tal van activiteiten voor
alle kinderen uit Helmond. De Jibb’er bij
uw kind op school is: Nienke Houët.
Informatie over wijkgerichte activiteiten en
vakantieactiviteiten georganiseerd door
JIBB worden via school verspreidt door
middel van een stukje in de nieuwsbrief of
door middel van een flyer.
Kijk voor het actuele aanbod op
www.jibbhelmond.nl of volg ons op
Facebook, Instagram of Twitter of zie uw
kind terug op ons eigen youtube kanaal
www.youtube.com/jibbhelmond

Luizen pluizen
verschoven
In verband met de wijksportdag voor groep
5-6-7-8, is het luizenpluizen verschoven
naar woensdag 27 september a.s.
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Groep 8 mag trots naar
Den Haag!!
Afgelopen schooljaar hebben een aantal
kinderen meegedaan aan de Bright Ideas
Challenge. Tijdens deze challenge gaan
leerlingen van groep 7 of 8 oplossingen
bedenken voor grote uitdagingen. Voor
drie van de 17 UN global goals mogen zij
hun eigen creatieve uitvindingen en
ideeën bedenken. En er geldt maar één
regel: alles kan, alles mag. Er is een
groepje van onze school dat heeft
gewonnen! Daarom is groep 8 uitgenodigd
om naar de prijsuitreiking te komen op 4
oktober in Den Haag. Wij vertrekken die
dag om 08.15u met de bus naar Den
Haag. We worden gehaald en gebracht.
De bus vertrekt om 14.00u weer vanuit
Den Haag. Wij gaan met trots naar het
Bright Ideas Festival.
Groep 7 wordt die dag samengevoegd en
krijgt les van juf Ine.
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Carnaval
Het duurt nog wel even voordat dit feest
weer losbarst, maar er is nu al de
mogelijkheid om uw kind(eren) in te
schrijven voor de Spurriebemmels. Ook
als men vorig jaar lid was, moeten de
kinderen zich weer opnieuw aanmelden. In
de bijlage vindt u het inschrijfformulier.
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