Het Lindeboom Blaadje

Agenda
Ma

23 okt

Di

24 okt

Wo

25 okt

Do

26 okt

Vrij

27 okt

15.00-16.00
Typecursus
08.45 Gr. 1/2
Smaaklessen
08.30 Luizencontrole
10.00-12.30 Gr 7/8
naar Dutch Design
08.45 Gr. 3/4 en
Gr. 5/6 Smaaklessen

Herfstvakantie
De 1e termijn van dit schooljaar was een
prettige en sterke periode. We zijn samen
gestart als Kindcentrum De Lindt. Wat een
mooie voordelen hebben we gecreëerd
voor de kinderen. Goed gekwalificeerd
personeel bij de dagopvang, peuterwerk
en buitenschoolse opvang. Complimenten
van de burgemeester ontvangen!
De school heeft de Gouden Weken goed
benut. Extra aandacht voor de sociale
cohesie in de groepen. Leerkrachten
hebben samen met de kinderen een druk,
afwisselend en waardevol programma
gedraaid.
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meer te ontwikkelen. We willen
bewerkstelligen dat we meer coöperatieve
werkvormen gaan inzetten, we willen ook
meer eigenaarschap bij de kinderen gaan
creëren. Nog meer de kinderen prikkelen,
uitdagen en op maat bedienen. Volop
ambitie dus!
Nu eerst een week vakantie! Genieten,
uitrusten en ‘bijtanken’.

Halloweentocht
We hebben vorige week al even kunnen
griezelen bij de opening van de
Kinderboekenweek. Hier hebben we al
zoveel mooi verklede kinderen gezien en
we zouden het SUPER vinden om jullie
terug te zien bij onze jaarlijkse
Halloweentocht in Stiphout. We hebben
voor de oudere kinderen een "scary" route
en voor de kleintjes een leuke trick or
treat, de happy route. Dus voor ieder wat
wils. We maken er een gezellige avond
van! Daarom: meld je aan
op: halloweeninstiphout@outlook.com. Je
kan je aanmelden tot 21 oktober.
Bij alle ingangen van de school hangt een
poster hierover op de deur. Deze vindt je
ook in de bijlage. Zijn er vragen stel deze
dan ook even via het aangegeven
mailadres.
Let op: I.v.m. aanpassingen in
schrikeffecten adviseren we de onderbouw
de happy route te laten lopen. Het is enger
dan afgelopen jaren.
Daarbij zijn we op zoek naar lege
melkflessen zoals op de foto.

Als team hebben we afgesproken dat we
dit schooljaar onze studie- en
begeleidingsuren inzetten om onszelf nog
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We hebben 3 adressen waar deze
afgegeven kunnen worden maar jullie
mogen in de vakantie ook gaan sparen en
ze mee naar school nemen. In de aula bij
het trapje en de Lindt Boom staat een
doos waar ze in kunnen.
In de vakantie t/m 21 oktober kun je
terecht op: Van Ommerenstraat 20,
Wevestraat 53 en Oudartstraat 53.
Hier staan ook dozen waar je ze in kunt
doen!!
Namens de Halloween commissie: Dank je
wel en tot griezels!!

MOV-sponsorloop
bracht € 10.000,- bijeen
In de voorbije weken hebben de kinderen
van de groepen 5-6-7-8 zich ingespannen
om geld bijeen te brengen. Samen met
collega-leerlingen van de St. Trudo- en
Wilhelminaschool hebben we € 10.000,opgehaald. Fantastisch! Met dat geld
worden waterpompen gemaakt in Ghana.

Peuterdans, zo mooi!
Inmiddels zijn er 2 woensdagochtenden
geweest met peuterdans. Een
gediplomeerd danslerares laat de jonge
kinderen dansen, bewegen en
spelenderwijs omgaan met begrippen.

Afgelopen woensdag was er een soort van
slotmanifestatie bij het Caratpaviljoen in
de Warande.

Schoolkalender
Afgelopen dinsdag 10 oktober heeft u van
uw (oudste) kind de schoolkalender
ontvangen. Mocht u deze onverhoopt toch
niet hebben gekregen, dan kunt u zich
melden bij de administratie.

Informatieavond GGD
Op dinsdag 7 november organiseert de
GGD Brabant-Zuidoost een
informatieavond over bedplassen. Meer
info hierover kunt u lezen in de folder op
de prikborden.

Nieuws van de
communiewerkgroep
Samen spelen, samen dansen.
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