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Schoolfotograaf,
fleurige kleding

13.00u-14.45u Groep
7/8 smaaklessen
10:00u Opening
kleinschalig wonen
De Zorgboog

Aanmelden broertjes en
zusjes en andere
nieuwe kinderen bij
Kindcentrum De Lindt
Om onze toekomstplannen goed te
kunnen realiseren, is het belangrijk om te
weten welke jonge kinderen er gaan
starten op Kindcentrum De Lindt.
Daarmee bedoelen we dus kinderen voor:
 De dagopvang;
 Peuterwerk;
 Openbaar basisonderwijs.
Indien uw jonge kind of kinderen uit uw
omgeving, op De Lindt willen starten, kunt
u, of de betreffende ouders, contact
opnemen met meneer René.

Traktatiebeleid
Vanaf 1 januari van dit jaar hebben we
afgesproken dat we steeds meer aandacht
aan een gezonde leefstijl besteden en
vinden we dat een traktatiebeleid dat ook
moet uitstralen. De
medezeggenschapsraad, bestaande uit
ouders en leerkrachten van onze school,
heeft daartoe besloten.
Tussentijds wordt er uiteraard ook
geëvalueerd. Dat heeft ertoe geleid dat er
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een paar wijzigingen zijn aangebracht. In
de bijlage hebben we de nieuwste versie
van traktatiebeleid bijgevoegd.
Natuurlijk zijn er enkele speciale
gebeurtenissen buiten het reguliere
lesprogramma om, waar we wat afwijken
van het bovenstaande. Uitzonderingen
bevestigen immers de regel. Daarom gaan
we wat soepeler om met deze afspraken
bij o.a. Sinterklaasfeest, Kerstviering,
Carnaval, schoolkamp, introductiedagen,
inloopavond, schoolreisje en
buitenschoolse activiteiten.
We hebben dit samen zo afgesproken,
dus gaan we dit samen zo goed mogelijk
uitvoeren.

Opening zorgcentrum
Kleinschalig wonen
Vrijdag a.s. wordt het nieuwe zorgcentrum
kleinschalig wonen geopend. Dat zijn onze
buren, dus hebben we ook een beetje
feest. Een aantal kinderen en een aantal
bewoners zullen komende week samen
een schilderij maken ter gelegenheid van
deze opening.
Bovendien krijgen alle kinderen van de
school vrijdag a.s. een traktatie!!

Lampionnenoptocht
maandag 13 november
In de bijlage vindt u informatie en tevens
een inschrijfstrookje voor de
lampionnenoptocht, georganiseerd door
ouders van de St. Trudo en Kindcentrum
De Lindt.
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Poppentheater
In de Cacaofabriek in Helmond worden er
op diverse zondagen voorstellingen
gegeven door het poppentheater. De
kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen
hier allemaal vandaag een folder over mee
naar huis.

Skoolzone
De bibliotheek Helmond heeft al een
aantal jaren een uniek project in huis:
Skoolzone.

Skoolzone is een digitale werkplek in de
bibliotheek voor kinderen van groep 5 tot
en met 8. Ze kunnen hier, buiten de
schoolvakanties, elke
woensdagmiddag aan werkstukken,
boekverslagen en spreekbeurten werken.
Het betreft de vestiging van de bibliotheek
aan de Watermolenwal 11 in het centrum.
Ze krijgen daarbij hulp van stagiaires van
het ROC ter Aa. De hulp is gericht op het
zoeken van een onderwerp, het vinden,
selecteren en verwerken van geschikte
informatie(bronnen), zowel in de
bibliotheek als op het internet en het
kiezen van een manier van presenteren
(o.a. Word, PowerPoint, Prezi, gebruik van
foto’s en filmpjes). Natuurlijk wordt het wel
hun product.
Kinderen kunnen gratis terecht op vertoon
van hun bibliotheekpas.
De studenten van het ROC ter Aa volgen
binnen de opleiding Onderwijs Assistent
een minor Mediawijsheid.
Zij worden begeleid door leesconsulenten
van de Bibliotheek Helmond-Peel.
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Cursus waarde(n)vol
communiceren met je
kind
In deze gratis interactieve cursus krijgen
ouders/verzorgers handvatten om de
eindeloze uitdagingen van het opvoeden
aan te kunnen. In 5 lessen van 2 uur
worden de basisprincipes van het
communiceren met het kind uiteengezet.
Je leert zo luisteren dat je kind zich
begrepen voelt, zo praten dat jij ook
begrepen wordt, zo conflicten oplossen
zodat niemand verliest en zo afspraken
maken dat iedereen zich er aan houdt.
Enkele uitspraken van deelnemers:
 Ruimere en betere inzichten in
communicatie.
 Top: bewustwording, rustig blijven.
 Erg leerzaam en boeiend. Voor mij had
het nog wel een paar weken door
mogen gaan
 Ik dacht dat ik al actief luisterde maar
ben er achter gekomen dat dit nog veel
meer kan verbeteren
 Meteen resultaat!
 Fijne lessen, goede communicatie met
een mix van theorie,
praktijkvoorbeelden en humor!
 Meegaan met de gevoelens van je
kind in plaats van met oplossingen te
komen. Laat het kind zelf de oplossing
bedenken.
 Verschil tussen jongens & meisjes: dat
had ik eerder moeten weten
 Eyopener!
Informatie?
Voor meer informatie over Waardenvol
communiceren met Kinderen, kun je een
mail sturen naar
cursussendiensten@zorgboog.nl of
telefonisch contact opnemen via
telefoonnummer 0492-504821.
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Jeugddisco
Op vrijdag 3 november is er weer een
jeugddisco in ’t Aambeeld te Stiphout,
ingang Kloosterstraat. Het begint om
20.00u en eindigt om 22.00u.
Het is bedoeld voor de jeugd vanaf groep
6 tot 14 jaar. De toegang is € 1,00 per
persoon.
Een consumptie kost € 1,70.
Om toegelaten te worden heb je een pasje
met foto nodig. Ga naar onze website
www.jeugddiscostiphout.nl ,kies voor
pasje aanvragen en vul je gegevens in.
Neem de pasfoto mee naar de disco. Voor
meer informatie, zoals data van de
jeugddisco en het reglement, verwijzen we
naar www.jeugddiscostiphout.nl
Agenda 2017/2018: 1 december, 12
januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 18 mei
en 29 juni.

Bijeenkomst LevGroep
Op woensdag 15 november van 19.00u tot
22.15u geeft de Levgroep een bijeenkomst
over het onderwerp: “Hoe begeleid ik
kinderen online?” bij het ROC.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de
brief op de prikborden.

Scouting Jan Baloys
De Bevers van Scouting Jan Baloys zijn
op zoek naar nieuwe leden. Kinderen van
de groepen 1 t/m 3 kunnen een keertje
komen kijken en/of aanmelden door een
mailtje te sturen naar bevers@janbaloys.nl
Meer informatie vindt u op de folder in de
bijlage bij deze nieuwsbrief.
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