Het Lindeboom Blaadje
Nieuwsbrief 05
29 sept 2017
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Onze teamleden van afdeling peuterwerk
gaan starten met een prachtig initiatief:
peuterdans op woensdag van 11:30u tot
12:15u. Erg goed voor de ontwikkeling van
het jonge kind om muziek en beweging
samen te laten smelten.
Heeft u belangstelling? Neem dan contact
op met Kindcentrum De Lindt. Alle peuters
in Stiphout mogen aansluiten: zegt het
voort!!

Schoolfotograaf
Donderdag stakingsdag
Op donderdag 5 oktober wordt er massaal
gestaakt in het primair onderwijs. Ook de
teamleden van onze school zullen hun
mening uiten en gaan staken.
In de bijlage vindt u een verhelderende
brief aan de ouders van onze
directeur/bestuurder, dhr. Hans Fuchs.

Start
Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober mogen alle
kinderen verkleed als “griezel” op school
komen. Dit in verband met het thema van
de Kinderboekenweek. Denk bijvoorbeeld
aan een heks, mummie of monster.
Deze dag is er volop aandacht voor het
thema ‘Griezelen’.
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Op maandag 30 oktober komt de
schoolfotograaf om portret-en groepsfoto’s
te maken. Na schooltijd is er van 15.0016.00u gelegenheid om een foto te laten
maken van broertjes en zusjes samen. U
kunt zich hiervoor opgeven tot maandag
23 oktober door een mail te sturen naar
karenvandriel@obsh.nl
Karen maakt een planning, zodat u weet
wanneer uw kinderen aan de beurt zijn.
Deze planning hangt op donderdag 26
oktober op het prikbord bij de
hoofdingang. De foto’s worden gemaakt
op een geschikt plekje in of bij de school.
Na school kunt u zich op de afgesproken
tijd melden met uw kinderen in de hal.
Daar zal iemand aanwezig zijn om het een
en ander in goede banen te leiden. De
kinderen die bij de naschoolse opvang
zijn, kunnen daar door de leiding
opgehaald worden. Bij aanmelding graag
de namen van de kinderen, uw
telefoonnummer, klas en eventueel verblijf
op de naschoolse opvang vermelden.
Voor vragen kunt u elke ochtend bellen
met Karen van Driel op het
telefoonnummer van de school.
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4 – 15 oktober:
Kinderboekenweekactiviteiten bij de
Bibliotheek HelmondPeel
Van 4 tot 15 oktober is het weer de
nationale Kinderboekenweek. Het thema
is dit jaar: Gruwelijk eng! De Bibliotheek
Helmond-Peel heeft een aantal activiteiten
om van te griezelen in petto:
Voorleesmarathon: donderdag 5 oktober
van 10.00-17.00u: kom luisteren naar
spannende griezelverhalen!
Kindervoorstelling ‘De Bullebak’: Zaterdag
7 oktober om 15.00u in de bibliotheek
Helmond. Geschikt voor kinderen vanaf 5
jaar. Toegang = €2,https://helmondpeel.biblioshop.nl/activiteiten/inschrijven/665/kinderv
oorstelling-de-bullebak .
Nacht van de Cultuur: vrijdag 14 oktober
vanaf 19.00u, met tal van activiteiten voor
kinderen en volwassenen, o.a. een Meet &
Greet met Dolfje Weerwolfje. Zie
https://helmondpeel.biblioshop.nl/activiteiten/inschrijven/668/meeten-greet-met-dolfje-weerwolfje-2
Meet & Greet met Dolfje Weerwolfje
Zaterdag 14 oktober om 10.00u in de
Bibliotheek in Deurne.
Zaterdag 14 oktober om 11.15u in de
bibliotheek in Asten.
Zaterdag 14 oktober om 12.30u in de
bibliotheek in Someren.
Zaterdag 14 oktober om 19.00u in de
bibliotheek in Helmond. (tijdens de Nacht
van Cultuur) Ontmoet tijdens de
Kinderboekenweek Dolfje Weerwolfje,
bekend van de griezelboeken van Paul
van Loon en ga met hem op de foto!
Gratis toegang.
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Stemmen op De Lindt!!!
Bright Ideas Challenge
Op 4 oktober gaat groep 8 naar Den Haag
voor 'The Bright Ideas Challenge Festival'.
Tim, Jason, Joris, Sanne en Zoë hadden
het idee om een windmolen te bedenken
met zonnepanelen op de wieken en een
waterrat onderin en een CO2 machine die
de lucht schoon maakt.
Wilt u zo vriendelijk zijn en naar
https://brightideas.generationdiscover.nl/st
emmen/
gaan en stem op de speciale windmolen
van De Lindt.
Dan is ons idee misschien wel het
winnende idee van Nederland.

Schoolbibliotheek
I.v.m. de staking a.s. donderdag 5 oktober
is er op deze dag geen bibliotheek voor de
groepen 1 t/m 4.
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Schoolbezoeken
groep 8
Met de kinderen van de groepen 8 gaan
we een aantal scholen voor Voortgezet
Onderwijs in Helmond bezoeken.
Op maandag 2 oktober hangen er
intekenlijsten voor de ouders die ons
willen vervoeren. Deze ouders mogen de
school uiteraard ook bezoeken. We
mogen maar met 6 begeleiders komen
dus vol is vol.
Dit zijn de data:
 23-11 Jan van Brabant Deltaweg.
 19-12 Carolus
 23-01 Jan van Brabant Molenstraat
 26-01 Knippenbergcollege
We vertrekken doorgaans om 8.30u en
zijn om 12.00u weer terug. Het bezoek
aan het Carolus gaan we met de fiets. De
overige scholen bezoeken we met de
auto.
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Groep 3
De kinderen van groep 3 zijn gestart met
kern 2. De volgende woorden worden
aangeleerd:

Op de website van De Lindt kunt u de
woordjes van veilig en vlot vinden. Neem
ook eens een kijkje op de website van
veilig leren lezen!
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