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Uitbreiding en groei
peuterwerk KC De Lindt
Kindcentrum De Lindt maakt een mooie
groei door!! Er is veel belangstelling voor
onze dagopvang en peuterwerk. Zozeer
zelfs, dat we een extra ruimte in gebruik
gaan nemen voor de peuters. Daarmee
kunnen we nog beter de doorgaande
ontwikkelingslijn voor deze jonge kinderen
garanderen.
De openbare bibliotheek hebben we nu
verhuisd naar de hal. Dat voelt prima:
centraal in de school.

Sinterklaas is nog net in het land, maar we
willen u nu alvast doorgeven dat we op
vrijdag 8 december de school versieren
voor Kerst! Wie het leuk zou vinden om
even te helpen, heel graag! We beginnen
om 8.30u. Dankjewel.
Groetjes, de kerstwerkgroep.

Ouderbijdrage
Om het mogelijk te maken om met en voor
de kinderen leuke activiteiten te
ondernemen/organiseren, is de
ouderbijdrage van essentieel belang.
Onlangs heeft uw (oudste) kind een brief
meegekregen met een eenmalige
machtiging/doorlopende machtiging met
het verzoek deze in te leveren of om het
zelf handmatig over te maken.
Indien u een voorkeur heeft voor een
automatische incasso dan mag u, indien
gewenst, een specifieke
afschrijvingsdatum aangeven op het
formulier en dan wordt daar rekening mee
gehouden.
Indien het aan uw aandacht is ontsnapt,
zou u dit dan de komende week willen
doen?
Alvast bedankt namens de Ouderraad en
alle kinderen.

Het lokaal waar de bibliotheek stond,
wordt de komende tijd nieuw ingericht voor
het peuterwerk. Zoals eerder gemeld,
kunnen we trots zijn op de professionals
en ouders van KC De Lindt. Samen
werken we continu aan een optimaal
kindgericht speel-, leef, en werkklimaat. En
dat alles onder één dak. Trots!
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Leerkrachten, directies
en besturen blijven
massaal bezorgd
Afgelopen woensdagmiddag is minister
Slob in gesprek geweest met de
leerkrachten in het primair onderwijs. De
minister zegt begrip te hebben voor de
bezorgde opmerkingen. Tegelijkertijd zegt
hij ook dat hij gebonden is aan het
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regeerakkoord en de beschikbare gelden.
Komende week debatteert de Tweede
Kamer over de begroting van het
ministerie van onderwijs. Dan zal blijken of
de politieke partijen in staat willen zijn om
hun woorden van bezorgdheid kracht bij te
zetten door meer geld beschikbaar te
stellen voor kwaliteit van het onderwijs.

Indien er geen extra geld beschikbaar
wordt gesteld, blijft 12 december als
stakingsdag gehandhaafd. We houden
elkaar op de hoogte.

Studiedag 6 december
Komende woensdag gaan we als team
aan de slag met de volgende
onderwerpen:
 Passend onderwijs: de rol en
vaardigheden van de leerkracht;
 Werkdrukbeheersing: ruimte en regels
in wet- en regelgeving;
 SchoolOndersteuningsProfiel;
 Nieuw toezichtkader inspectie
onderwijs;
 Ouderbetrokkenheid 3.0;
 Gezonde school.
We hechten veel waarde aan onze
plenaire studiedagen. Het is belangrijk om
als lerende organisatie in beweging te
blijven. Samen werken aan optimalisering
van het onderwijs voor uw kind(eren).
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