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Agenda
Ma

05 nov
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06 nov

Wo

07 nov

Do

08 nov

Vrij

09 nov

Harold in de ochtend op De Bundertjes
20.00-22.00u GMR vergadering op KC De Lindt

08.30-10.00u Burgemeestersontbijt
20.00u OR vergadering
Harold op het bestuurskantoor i.v.m. overleg..
Nationaal Schoolontbijt
14.15-15.15u Typecursus

Wie jarig is trakteert!
Deze week passeerde 30 oktober de kalender
en op iedere dertigste doen wij iets leuks voor
onze verjaardag! Deze keer hebben we
iedereen getrakteerd op speciale “OKC De
Lindt” petit fourtjes. En die waren heerlijk!
Nog nagenietend van dit lekkers kijken we al
weer naar de nieuwe activiteiten van 30
november….. mocht je nog interesse
hebben……….Er zijn nog kaartjes!

Nieuwe gezichten
In verband met o.a. de groei van de Level/Up groep kunt u vanaf aankomende week
verschillende nieuwe collega’s tegenkomen.
Juf Lieke is deze week al begonnen in de Level/Up groep en zal vanaf aankomende week op
de donderdagen onze Hi/Level groep op zich nemen.
Juf Joyce is deze week al een keertje kennis komen maken. Zij zal vanaf komende week op
de dinsdagen de groepsverantwoordelijkheid van groep 3/4 (samen met juf Dorry) op zich
nemen.
Meneer Lars gaat vanaf komende week op de donderdagen de groepsverantwoordelijkheid
van groep 5/6 (samen met juf Annemiek) op zich nemen.
Wij heten ze van harte welkom en wensen ze alle drie heel veel leerplezier met de kinderen
hier op OKC De Lindt.
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Hoera, samen ontbijten
Volgende week is het weer de week van het
Nationaal Schoolontbijt. Meneer Harold mag met 4
leerlingen deelnemen aan het burgemeestersontbijt
op woensdag 7 november. Op vrijdag 9 november
gaan wij met alle leerlingen samen ontbijten in de
eigen groep. Dit ontbijt wordt verzorgd door het Team
Nationaal Schoolontbijt. Super dus!! Meer informatie
vindt u in de bijlage. Wij wensen iedereen een heel
smakelijk ontbijt!!

Lampionnenoptocht
Op maandag 12 november vieren we St.Maarten en daarom wordt er ieder jaar samen met
de St. Trudoschool een lampionnenoptocht gelopen. Alle kinderen krijgen vandaag een brief
hierover mee naar huis waarop u de kinderen kan aanmelden voor deze optocht. De
aanmelding dient uiterlijk op dinsdag 6 november bij de eigen leerkracht ingeleverd te
worden.

---------------Informatie vanuit onze partners---------------

GGD Brabant-Zuidoost
Op dinsdag 13 november wordt er een informatieavond gegeven over bedplassen. Voor
meer informatie en aanmelden zie de bijlage

Zaalvoetbaltoernooi
Op zaterdag 29 december en zondag 30 december 2018 wordt
er een zaalvoetbaltoernooi gehouden in Sporthal Suytkade. U
leest hier meer over in de bijlage.
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