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Kerstvakantie
Wat een mooie, succesvolle en pittige
periode hebben we afgesloten. Buiten alle
reguliere lesmomenten om, was het weer
volle bak met allerlei activiteiten. Na de
herfstvakantie stonden bijvoorbeeld de
rapporten, de oudergesprekken, de
Halloweentocht, de lampionnenoptocht,
schoolontbijt, opening kleinschalig wonen
De Zorgboog, start gratis EU-fruit,
fietscontrole, bezoek kasteel Sinterklaas,
Sinterklaas op school, start kleuterdans,
start voorleeswedstrijd, uitbreiding
Kindcentrum De Lindt (peuterwerk),
kinderyoga en Kerst op de agenda.
Tussendoor de diverse vergaderingen,
studiemomenten, stakingen en
doorlopende zorggesprekken. Ons werk is
nooit saai! We voelen wel die doorlopende
druk, maar we blijven gemotiveerd en
actief.
‘Een leerkracht staat altijd aan!’, schreef
laatst een onderzoeker. Dat is een
terechte en mooie constatering. Alle
dagen van de week werken we samen met
uw kind, werken we samen met ouders,
werken we samen in één team van
professionals en vrijwilligers. Allemaal
samen om elk kind passende
voorwaarden te bieden om te volgroeien.
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Een doorgaande ontwikkellijn voor elk
kind. We sluiten 2017 bijna af. Omkijkend
kunnen we constateren dat De Lindt zich
verbreed heeft. We bieden nu
buitenschoolse opvang, dagopvang,
peuterwerk én openbaar basisonderwijs:
alles onder één dak voor kinderen van 0t/m 12/13 jaar. Professionals met visie!!
In 2018 zullen we ons gepassioneerd
blijven inzetten om Kindcentrum De Lindt
een plek te laten zijn waar op een
verantwoorde en goede pedagogische,
didactische en onderwijskundige wijze
wordt gewerkt aan het welbevinden van
elk kind.
Graag wensen we iedereen hele fijne
Feestdagen en alvast alle goeds voor
2018, vooral gezondheid, geluk en liefde!!
Tot maandag 8 januari allemaal.

Luizenpluizen
Na de kerstvakantie is er op woensdag 10
januari een volgende luizencontrole. Een
vriendelijk verzoek om uw kind op deze
dag geen ingewikkeld kapsel te geven en
ook geen gel en dergelijke in het haar te
doen. Dit vergemakkelijkt het werk van de
ouders die de controle doen.
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Kerstkaarten
In de voorbij week hebben de kinderen
van groep 5-6-7-8 speciale Kerstkaarten
gemaakt voor oudere en eenzame
medemensen in Stiphout. Onder leiding
van juf Mayke en juf Iris zijn er wel 100
kaarten ontworpen.

Workshops Kinderyoga
geslaagd
Donderdagochtend jl. heeft Anneke van
Bokhoven voor de groepen 5-6 en 7-8 een
viertal workshops kinderyoga verzorgd.
Navraag bij de kinderen leerde ons dat ze
het fijn vonden om tot rust te kunnen
komen met yoga. Een aantal kinderen
vertelde dat ze innerlijke rust voelden!!!!!
Wat mooi om je eigen gedachten,
gevoelens en lichaam te ontmoeten.

We zullen in de teamvergadering nog
eens bespreken of en hoe we daar in de
toekomst iets mee zouden kunnen doen.
Bijvoorbeeld scholing voor de
leerkrachten, of meer yogamomenten voor
de kinderen, of aanbod naschoolse
kinderyoga of………… Afijn, we houden u
op de hoogte.

Ieder met een eigen Kerst-,
Nieuwjaarswens. Een flink aantal kinderen
uit de groep van meneer Olle heeft ervoor
gezorgd dat de kaarten op de juiste
adressen zijn afgeleverd. Dank allemaal!!
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Prachtige eettafels
tijdens het Kerstdiner in
de groepen
Donderdagavond jl. was het weer één
feest op De Lindt. Alle kinderen hadden
wel iets lekkers meegebracht voor het
gebruikelijke Kerstdiner!

Met de diverse gerechten leek het wel een
werelddiner. Fantastisch!

Gezins-en
jongerencoach
Iedereen heeft weleens vragen over
opvoeden of opgroeien. Soms vindt u het
antwoord bij de mensen om u heen. En
soms wilt u uw vraag graag stellen aan
een deskundige. U kunt dan terecht bij de
Gezins-en jongerencoaches van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Aan
onze school is Monique Engelen als
Gezins- en jongerencoach verbonden.
Monique houdt op onze school spreekuur
op dinsdag 9 januari. Wilt u op een ander
moment contact met haar, dan kunt u haar
bereiken via of tel. 06-14906850.

Jan van Brabant
College TTO
Het Jan van Brabant College vestiging
Molenstraat kent al jaren tweetalig
onderwijs voor havo- en vwo-leerlingen.
Vanaf schooljaar 2018-2019 komt hier een
tweetalige mavo bij. Voor leerlingen en
hun ouders die interesse hebben in ttomavo is er op 16 januari een
informatieavond waar zij zich via
onderstaande link voor op kunnen geven:
voorlichtingmavotto@janvanbrabant.nl

Tussendoor kwam ook nog de Kerstman
op bezoek, samen met zijn
kleuterkerstmanhulpje.
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Blikkie is genomineerd!!
Stemmen dus…..
Dat Blikkie de Voorleesbus een van de
drie genomineerden is geworden voor
‘Helmonder van het jaar 2017’, is een
mooie kroon op het werk van de
Bibliotheek, haar medewerkers en de
vrijwilligers van de Voorleesbus. Of Blikkie
ook uiteindelijk de titel 'Helmonder van het
Jaar 2017' mag gaan dragen, wordt op
maandag 8 januari door de jury
bekendgemaakt tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
Helmond.
Maar er is ook een publieksprijs waarbij
iedereen via de site van de Rabobank
een stem kan uitbrengen (tot uiterlijk 1
januari 2018) op een van 3
genomineerden. Geef jij jouw stem aan
Blikkie?
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medewerkers van de bibliotheek alleen
maar toegenomen.
In de afgelopen drie jaar heeft Blikkie
al meer dan 14.000 kinderen in de
voorleesbus mogen verwelkomen;
kinderen van de basisscholen in Helmond
en omgeving, van peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, maar ook kinderen
die werden verrast in speeltuinen en
tijdens evenementen in de stad en regio.

Jeugddisco Stiphout

De nominatie voor 'Helmonder van het
Jaar 2017' betekent een bijzondere
waardering van dit vrijwilligersproject dat
op 28 mei 2014 feestelijk werd gestart
door kinderboekenschrijver Jacques
Vriens te midden van een groep
enthousiaste kinderen bij de Bibliotheek in
Helmond. Vanaf dat moment is het
enthousiasme onder de kinderen, de
scholen, de ouders, de vrijwilligers en de
Kindcentrum Sprengersstraat 1, 5708 EV Stiphout
De Lindt
Tel: 0492-547043

Op vrijdag 12 januari is er weer een
jeugddisco in ’t Aambeeld te Stiphout,
ingang Kloosterstraat. Het begint om
20.00u en eindigt om 22.00u.
Voor meer informatie, zoals data van de
jeugddisco en het reglement, verwijzen we
naar www.jeugddiscostiphout.nl
Agenda 2017/2018: 2 februari, 2 maart,
6 april, 18 mei en 29 juni.
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Jeugdcarnaval in
Stippent barst weer los!
Op zaterdag 6 januari is het weer zover:
het Jeugdprinsenbal van de
Spurriebemmels!
Tijdens deze gezellige middag zijn er
spelletjes en gratis popcorn voor iedereen.
Ook zal er bekend gemaakt worden wie er
dit jaar prins(es) wordt van de
Spurriebemmels. Al met al dus een super
leuke middag voor alle kinderen van
Stiphout en omstreken.
Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf
13.30u tot 17.00u in Zalencentrum De
Smed. Uiteraard is de toegang gratis!
De Bemmels zetten Stippent op de kaart!
PS: reserveer ook zondag 21 januari
alvast in je agenda voor de spetterende
Bemmelshow! Het inschrijfformulier
hiervoor vinden jullie in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.
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