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Nieuwe DIGI-borden in
de groepen 3-4-5-6-7-8
Tijdens de Kerstvakantie is er hard
gewerkt in ons gebouw! Sowieso heeft de
buitenschoolse opvang én
kinderdagopvang doorgewerkt. De show
must go on!
Maar ook heel belangrijk is het werk van
de installateurs van de nieuwe Digiborden.
Zij hebben de grotere én slimmere borden
geïnstalleerd. Daarmee kunnen de
kinderen én de leerkrachten hun voordeel
doen.

Rapportgesprekken
groepen 1-2
Op maandag 5 februari worden de
rapportgesprekken gehouden met de
ouders van de kinderen van groep 1/2.
Vanaf a.s. maandag 15 januari hangen er
lijsten bij de lokalen van de groepen 1-2,
waarop u kunt intekenen voor een
gesprek. Zodoende heeft u zelf invloed op
uw voorkeurstijd.

Er is er één jarig hoera,
hoera………
OBS De Lindt 30 jaar !!
Vanaf 1 augustus 2018 bestaat openbare
basisschool De Lindt 30 jaar. Wat een
mooie prestatie. Daar willen we dus
volgend schooljaar op diverse momenten
aandacht aan besteden. In de ouderraad
zijn al een aantal leuke ideeën geboren,
waardoor we samen feestelijke en
bijzondere momenten gaan beleven.
Graag wil de ouderraad een werkgroep
samenstellen met ouders en teamleden
om e.e.a. te realiseren.
Heeft u zin en tijd om de werkgroep te
versterken, meld u zich dan aan via
lindt@lindt.nl (ALVAST DANK)

Bericht vanuit de GGD
Bovendien hebben alle leerkrachten een
nieuw werkstation in de klas gekregen.
Daarmee zijn we sneller, moderner en nog
enthousiaster geworden!

Kindcentrum Sprengersstraat 1, 5708 EV Stiphout
De Lindt
Tel: 0492-547043

De GGD organiseert een workshop “leren
luisteren” voor ouders van kinderen tot 10
jaar. Deze workshop vindt plaats op
donderdag 1 februari van 19.30u-22.00u.
De toegang is gratis. U dient zich wel
vooraf aan te melden. In de bijlage zit de
poster met verdere informatie.

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

@OBSDeLindt
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Naschoolse cursus:
Experimenteren met de
gekke professoren van
Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een
naschoolse wetenschap- & techniekcursus
verzorgen op onze school. De kinderen
van groep 3 t/m 8 kunnen zich hier voor
inschrijven.
Om een indruk te krijgen van dat
naschoolse programma, komt Mad
Science eerst met een spectaculaire
science show op maandag 22-1-2018.
De kinderen gaan tijdens de naschoolse
cursus aan de slag met talloze
experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij
de belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende
leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de
wondere wereld van de Extreme
Elementen? Maak kennis met de wetten
van Newton, en Bernoulli. Duik in de
wereld van een geoloog en leer alles over
onze aardkorst. Experimenteer met lucht
maar pas op voor het Vikingschip. En ga
aan de slag met "coole" proefjes over
warmte. Dit zijn zomaar een paar
onderwerpen die tijdens de lessen
voorbijkomen.
Kinderen krijgen op deze manier een
positieve kijk op wetenschap & techniek
en beseffen beter hoe het de wereld om
hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies
trekken zijn immers belangrijke
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere
les krijgen de kinderen materialen en
informatie mee naar huis om thuis verder
te leren en experimenteren.
Kindcentrum Sprengersstraat 1, 5708 EV Stiphout
De Lindt
Tel: 0492-547043

De naschoolse activiteiten vinden plaats in
een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 20-2-2018
Dinsdag 27-2-2018
Dinsdag 6-3-2018
Dinsdag 13-3-2018
Dinsdag 20-3-2018
Dinsdag 27-3-2018
Starttijd: 15:00u (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.madscience.nl

Inschrijftermijn loopt tot en met: 5-2-2018
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl
goodies, leskaarten en Mad Sciencepolsbandje.

Nieuwe leden gezocht
en lezing Lev groep
De voetbalmeiden van RKSV Mierlo-Hout
zijn op zoek naar nieuwe leden.
Op dinsdag 30 januari houdt de Lev groep
een lezing over het thema “Jongens en
meisjes leren verschillend”.
Voor meer informatie over beide
onderwerpen zie de flyers op de
prikborden.

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

@OBSDeLindt

