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Om ongeveer 12.15u zal de Sint
aankomen bij Zalencentrum de Smed
waarna we samen naar binnen zullen
gaan.
De Pieten hebben een lekkere verrassing
voor alle kinderen tot en met groep 5.
De Sint is heel benieuwd waar de
ballonnen, die jullie hebben opgelaten
tijdens het “Stippents Stroatfist”, terecht
zijn gekomen. De prijsuitreiking hiervan is
rond 13.00u.
Tot ziens allemaal op zondag 26
november om 12.00u.

Nieuw aanbod
Kindcentrum De Lindt:
Kleuterdans !!

Sinterklaas in Stiphout
Het is weer bijna zover. Sinterklaas heeft
laten weten om naar Stiphout te komen.
Daarom vraagt de Werkgroep St. Nicolaas
jullie allemaal om op zondag 26 november
naar Zalencentrum de Smed te komen.
Jullie kunnen meelopen met fanfare de
Vooruitgang om de Sint en zijn pieten op
te halen op de hoek Dorpsstraat Hortsedijk.
Daar zal hij om 12.00u aankomen om
vervolgens naar Zalencentrum de Smed te
rijden, natuurlijk onder de vrolijke klanken
van de fanfare en onder begeleiding van
onze St. Trudoruiters.
Maar je kunt natuurlijk ook vast naar
Zalencentrum de Smed in de Dorpsstraat
gaan, waar we hem met z’n allen buiten
op zullen wachten. De liedjespiet wacht
daar al om samen met jullie
Sinterklaasliedjes te zingen.
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Vanaf volgende week woensdag 29
november zal er naast peuterdans ook
kleuterdans aangeboden worden op de
Lindt.
 Peuterdans van 2 tot 4 jaar:
11.30u-12.15u.
 Kleuterdans 4 tot en met 6 jaar (uitloop
naar groep 3):
13.15-14.00 uur.
Alle kinderen die het leuk vinden om hier
aan mee te doen, mogen een proefles
mee komen dansen. Kinderen kunnen
hiervoor aangemeld worden via
freedancebeat@kindcentrumlela.nl

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s staan voor u klaar op de
site van de fotograaf. Elk kind krijgt
vandaag een fotokaartje mee met daarop
de inloggegevens om de foto’s te
bewonderen en eventueel te bestellen.

Mail: lindt@lindt.nl
www.lindt.nl

@OBSDeLindt

Het Lindeboom Blaadje

Bieb op school
Wist u dat u de boeken van de bieb 3
weken thuis mag houden. Daarna kunt u
ze of terugbrengen of zelf verlengen. Dit
kan via de bieb site of via de app: iguana
library. Zo voorkomt u onnodige facturen
omdat de centrale bieb de 3 weken
aanhoudt qua uitleentermijn. Ook zoeken
we nog steeds ouders om te helpen bij het
uitlenen. Tot op heden hebben we nog
geen aanmeldingen. Zeker op de
maandag hebben we mensen nodig omdat
we na dit schooljaar nog maar 1 iemand
hebben. Het zou fijn zijn als we nu al
iemand erbij zouden hebben.
U kunt zich aanmelden bij de
groepsleerkracht of bij Renske (moeder
Floor, Bram en Lotte)
Alvast bedankt namens de Bieb-ouders.

Schoentje zetten
Ja ja, eindelijk! Sinterklaas en zijn Pieten
zijn weer in het land en wat is het een
groot feest! De Sint heeft laten weten dat
alle kinderen dinsdag 28 november hun
schoen mogen zetten op school, dus alle
kinderen mogen vóór deze dag een
schoen meenemen
naar school.
En natuurlijk komt
de Sint met enkele
Pieten op dinsdag
5 december onze
school bezoeken.

Reminder studiedag
Woensdag 6 december hebben we een
studiedag gepland voor het hele team. Dat
betekent dat de kinderen die dag vrij zijn
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en even bij kunnen komen van de
Sinterklaasperiode.
Het team gaat zich die dag buigen over
een aantal onderwerpen:
 De gezonde school en vervolgstappen;
 Passend Onderwijs en de rol van de
leerkracht;
 Werkdrukbeheersing: zoeken naar
wijzigingen in de werkafspraken en
administratieve rompslomp MET
behoud van kwaliteit;
 Toelichting op het nieuwe
toezichtkader inspectie onderwijs.

De Nationale Voorlees
Wedstrijd
(bericht van Dennis van der Goot)
Ik heb meegedaan aan de Nationale
Voorleeswedstrijd. Onze school doet
hieraan mee. Voor de Nationale Voorlees
wedstrijd moet er van iedere school die er
aan mee wil doen een winnaar van de
school krijgen. Als eerste moest je in de
eigen klas strijden voor een plek in de
(school finale). Alleen de groepen 7/8
doen mee. Dat houdt in dat je eerst in je
eigen klas moet voorlezen. Daarna strijd
je, als je door ging, tegen de andere groep
van je school. Ik heb gewonnen in mijn
klas van andere leerlingen van meneer
Jotham. Daarna moest ik tegen de leerling
van meneer Olle’s klas die had gewonnen.
We streden tegen elkaar (In de school
finale). Ook die won ik.
Nu ik winnaar van de school ben heb ik
een certificaat gekregen. Later in dit jaar
zal ik moeten strijden voor de Regionale
wedstrijd. Uit elke provincie doet er
iemand mee aan de Nationale voorlees
wedstrijd. Kortom alle winnaars van hun
school moeten in hun eigen provincie
tegen elkaar strijden. Daar komt een
winnaar uit die voor zijn provincie in de
Nationale Voorlees wedstrijd gaat strijden.
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Informatie Gezins- en
jongerencoach
In de bijlage vindt u een informatiebrief
van onze Gezins- en jongerencoach en
tevens tips voor feestdagen en vakanties.

Jeugddisco Stiphout
Op vrijdag 1 december is er weer een
jeugddisco in ’t Aambeeld te Stiphout,
ingang Kloosterstraat. Het begint om
20.00u en eindigt om 22.00u.
De avond is
bedoeld voor de
jeugd vanaf
groep 6 tot 14
jaar.
Om toegelaten te
worden heb je
een pasje met
foto nodig. Voor meer informatie: ga naar
de website www.jeugddiscostiphout.nl
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IK-ben-IK-training
Dit is een training (in de vorm van een
serie coach-sessies in een klein groepje)
die gegeven wordt passend bij de leer- en
ontwikkelvraag die uw kind heeft op het
gebied van sociaal-emotioneel leren.
U vindt uitgebreide informatie over de
inhoud van deze training op
www.coachingstap.nl (onder het kopje IKben-IK training)
Of telefonisch bij: Annemie van Poppel
06-12149721
Mooi filmpje:
https://youtu.be/LhSMZTNMNVw
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