Het Lindeboom Blaadje
Nieuwsbrief 14
8 december 2017

Kerst

Agenda
Ma
Di

11 dec
12 dec

Wo

13 dec

Do
Vrij

14 dec
15 dec

Staking: kinderen
vrij
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Stakingsdag:
dinsdag 12 december
School gesloten
kinderen vrij
Conform eerdere berichtgeving gaan we
dinsdag 12 december a.s. staken. Alle
teamleden willen een betere kwaliteit, een
betere toekomst voor het primair onderwijs
én een betere onderwijstoekomst voor uw
kind. Heel concreet gaat de staking om 3
doelstellingen:
1. Duidelijke oplossingen voor het
groeiend leraren tekort;
2. Concrete oplossingen om het verschil
in salaris basisonderwijs – VO e.a. te
verkleinen;
3. Acute oplossingen om de werkdruk
meer te beheersen.
Soms moet je volksvertegenwoordigers in
de politiek duidelijk maken dat ze een
probleem én passende oplossingen over
het hoofd zien. Daar zijn we nu mee bezig.
Alle openbare basisscholen in Helmond
zijn die dag gesloten.
Uiteraard is de dagopvang en
buitenschoolse opvang van ons
Kindcentrum wel geopend.
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De kerstwerkgroep heeft besloten dit jaar
weer een “sfeervol diner in de klas” te
organiseren. Dit vindt plaats op
donderdagavond 21 december van 17:30u
– 19:00u. Kinderen mogen deze avond
feestelijk gekleed naar school komen.
Tijdens het kerstdiner zijn de ouders
welkom in de hal voor een hapje en een
drankje, we vragen hiervoor wel een kleine
bijdrage.
De bedoeling is dat in iedere klas een
feestelijk, afwisselend dinerbuffetje komt,
met kleine, verschillende en gezonde
gerechtjes, zodat het er gezellig uitziet en
er voor iedereen ook iets te kiezen is.
Ouders en kinderen willen we vragen
hieraan samen een bijdrage te leveren
door zelf een klein gerechtje (in een aantal
van max. 8 stuks) voor het buffet mee te
brengen.

Aan de deuren van de klassen zullen
maandag lijstjes worden opgehangen. De
bedoeling is dat opgeschreven wordt wat
voor gerechtje er mee wordt gebracht
deze avond. Ook hangt daar een lijst met
ideetjes, maar natuurlijk mag u ook zelf
een hapje bedenken.
We hopen dat alle ouders het leuk vinden
dit samen met hun kind(eren) te
organiseren! In het geval uw kind
allergisch is, overleg dan even met de
leerkracht.
Vrijdag 22 december hebben we weer
podiumtijd van 11:00u – 12:00u, de
kinderen mogen deze dag in bijvoorbeeld
een kersttrui naar school komen.
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Gevelversiering
schoolgebouw
Vanaf jl. woensdag hebben we de binnenen buitenzijde van ons mooie
schoolgebouw in Kerstsfeer gebracht.
Dat lijkt allemaal vanzelf te gaan. Niets is
minder waar. Onze meneer Wim werkt
daar vol energie aan. Deze keer heeft
Lenneke uit de ouderraad hem daarbij
geholpen. Samen hebben zij de nieuwe
dakgevelversiering aangebracht.

Bericht van Stichting
Xmas sing along
Op vrijdag 22 december organiseert de
stichting Xmas sing along een nieuw
evenement bij de Oude Toren in Stiphout.
Een Xmas sing along, samen voornamelijk
kerstliedjes zingen in een
sprookjesachtige omgeving. Twee koren
zingen kerst- en aanverwante liedjes van
toen en nu. Op een beeldscherm wordt de
tekst geprojecteerd zodat iedereen uit
volle borst mee kan zingen. Er staan
kraampjes waar winterse hapjes en
drankjes te verkrijgen zijn.
Graag zouden wij uw leerlingen uit willen
nodigen om samen met hun ouders/
verzorgers én andere familieleden mee te
laten genieten van dit bijzonder
evenement. Ook willen wij hen graag de
kans bieden om een lied op het podium
mee te zingen. De informatie hierover
staat in de bijlage.
Mocht u nog vragen hebben of mochten
we u nog ergens mee van dienst kunnen
zijn neem dan gerust contact met ons op
of neem een kijkje op onze
website www.xmassingalong.nl
Inmiddels hebben we in de diverse
groepen het lied verspreid waarover in dit
bericht wordt gesproken.

Ook een speciaal dank-je-wel aan de
behulpzame ouders die vanochtend de
school in Kerstsfeer hebben gezet! Fijn dat
jullie er zijn.
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Geef om je medemens
Vanuit de parochiekerk wordt rond de
komende Feestdagen weer extra liefde en
aandacht gegeven aan de medemens. En
dan expliciet de medemens die ‘een
duwtje in de rug’ kan gebruiken.
De parochie wil, in samenwerking met
super sociaal, extra pakketten met voedsel
organiseren. Deze pakketten komen
terecht bij de verborgen armoede.
Graag wil Kindcentrum De Lindt
meewerken om dit warme doel te steunen.
Vandaar dat we alle gezinnen uitnodigen
om ingrediënten beschikbaar te stellen
voor de voedselpakketten.
Vanzelfsprekend dienen het ingrediënten
te zijn die niet aan bederf onderhevig zijn.
Bijvoorbeeld: blik worstjes, fles wijn, doos
crackers, blik soep, pak koekjes,
champagne, groenten in blik/pot e.d.
U kunt de ingrediënten op school brengen
in de centrale hal. Daar staat een speciale
tafel, waar u alles kunt achterlaten.

Logopedie Spreekuur

Dank alvast namens uw medemens!!

Jibb organiseert in de kerstvakantie super
leuke activiteiten. Wat dacht je van
sporten als kickboksen, korfbal of judo?
Wil je liever iets nieuws uitproberen? Dan
is Capoeira misschien iets voor jou!
Pak jij het liever groter aan? Geef je dan
snel op voor schaatsen óf The Ice Age
Games.
Onze Junior JIBB’ers organiseren ook een
activiteit: Ouders vs. Kids!
Neem het op tegen je vader of moeder en
laat maar eens zien dat jij de beste bent!
Voor de kleinsten is er ook genoeg te
doen, maak bijvoorbeeld op een speelse
manier kennis met handbal, of kom samen
naar ouder-kind yoga!
Wij kunnen nu al niet meer wachten om
met jullie te sporten. Geef je snel op via
www.jibbhelmond.nl. Aanmelden kan t/m
woensdag 20 december.

Hulp gevraagd
Op vrijdag 22 december ruimen we aan
het einde van de ochtend, na de viering,
de kerstversiering op. Het zou heel fijn zijn
als een aantal ouders willen helpen.
Ook zijn we op zoek naar 8 ouders die
donderdagavond tijdens de kerstviering
willen helpen met de soep, koffie en thee
kramen.
Opgeven kan via de lijsten op het prikbord
in de hal. Deze hangen er vanaf a.s.
maandag.
Dank je
wel
namens
de
Kerstwerk
groep.
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Tijdens de informatiebijeenkomst aan het
begin van dit schooljaar is aangegeven dat
er een paar keer per jaar een
inloopspreekuur logopedie plaats zal
vinden. Het komende inloopspreekuur zal
zijn op woensdag 13 december om 12.45u
in het lokaal in de hal tegenover de
keuken. Tijdens dit spreekuur kunt u
terecht met al uw vragen op het gebied
van spraak, taal, stem, ademhaling,
gehoor, lees- en spellingsproblemen,
afwijkende mondgewoonten of eventuele
slikklachten.
Kom gerust vrijblijvend langs.
Ymke Meeuwsen-Teeven,
Logopedist en dyslexiebehandelaar,
Logopediepraktijk Stiphout.
www.logopediepraktijkstiphout.nl

Activiteiten Jibb
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