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Agenda 
Ma 27 aug  

Di 28 aug  

Wo 29 aug Introductie gr 1 t/m 4 

Do 30 aug Introductie gr 5/6 met 
overnachting 

Vrij 31 aug Groepen 5/6 om 
09.30u uit. 
Introductie gr 7/8 

 

Even voorstellen 
 

Mijn naam is Harold Donkers en vanaf 1 
augustus ben ik de nieuwe directeur van 
Openbaar Kindcentrum De Lindt.  
Hoewel ik absoluut niet nieuw ben in 
“onderwijsland” is dit wel een nieuwe stap 
voor mij. Ik ben 42 jaar en werk al mijn 
halve leven in het basisonderwijs. De 
eerste jaren heb ik als groepsleerkracht in 
vrijwel alle groepen ervaring opgedaan. 
Gedurende deze periode heb ik ook 
diverse studies gevolgd. De laatste jaren 
heb ik als leidinggevende gewerkt op onze 
grote collega-school OBS Brandevoort.  
 
Afgelopen maandag zijn we gestart met 
een voltijd groep voor hoogbegaafden; 
Level/Up en hebben we, als team, dit 
feestjaar op een mooie manier geopend. 
Dit alles (en nog veel meer) maakt dat ik 
enorm veel zin heb in dit schooljaar. Vanuit 
de overtuiging dat de mooiste dingen in je 

leven zelden tot nooit gedaan worden door één persoon maar juist door een groep kijk ik er 
naar uit om er samen met het team, de kinderen en u iets moois van te gaan maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harold Donkers  
harolddonkers@obsh.nl 

mailto:harolddonkers@obsh.nl
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Rapportage 
Graag informeer ik u over onze aangepaste manier van rapporteren dit schooljaar. Dit is 

namelijk ons eerste jaar dat we het anders gaan aanpakken en deze verandering heeft ook 

gevolgen voor de oudergesprekken. Hieronder treft u de planning; inclusief een korte 

toelichting. 

September: Startgesprekken.                                                                                                                              

Om het schooljaar samen, als educatieve partners, op te starten nodigt de leerkracht van uw 

zoon of dochter u uit voor een gesprek waarin samen vooruit gekeken wordt naar het 

komende schooljaar. U ontvangt van de leerkracht een formulier waarop enkele vragen 

geformuleerd zijn, die kunnen helpen bij dit gesprek. (Een exemplaar is als bijlage 

toegevoegd.)  

November: Voortgangsgesprekken.                                                                                                                     

U ontvangt géén rapport, maar wordt door de leerkracht uitgenodigd voor een 

voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek informeert de leerkracht u over de eerste weken van 

het schooljaar. De cognitieve ontwikkeling wordt kort besproken, maar onze intentie is dat de 

nadruk ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter. 

Februari: Rapportgesprekken.                                                                                                                                

U ontvangt het eerste rapport en wordt door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. 

Tijdens dit gesprek ligt het accent veel meer op de cognitieve ontwikkeling. Ook ontvangt u 

tijdens dit gesprek een uitdraai van de Cito scores.  

Juni: Rapportgesprekken.                                                                                                                                       

U ontvangt het tweede rapport. Wanneer er opvallende ontwikkelingen zijn, wordt u door de 

leerkracht uitgenodigd. Een gesprek kan deze ronde ook op initiatief van u worden 

ingepland.  

Zoals bij de inleiding beschreven is dit een pilot-jaar en is de vorm in ontwikkeling. 

Gedurende dit schooljaar gaan we, als team, vanuit input van u als ouders en onze 

evaluaties aan de slag met de gekozen vorm. Natuurlijk houden we u op de hoogte van 

nieuwe ontwikkelingen. 
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Inschrijven startgesprekken 
De startgesprekken (zie info rapportage) worden gehouden op maandag 10 september en 

dinsdag 11 september. Gedurende de week van maandag 27 augustus t/m vrijdag 31 

augustus hangen er intekenlijsten bij de klassen waarop u uw gewenste tijd kan inplannen. 

Op woensdag 5 september krijgt u via uw kind de uitnodiging voor dit gesprek. 

 

Gym groep 7/8 
De groep van meneer Jotham (7/8) gymt dit jaar op de vrijdagen tot 12.30 uur. Dit betekent 
dat kinderen eventueel opgehaald kunnen worden bij de gymzaal, (met toestemming) 
zelfstandig naar huis mogen of met meneer Jotham weer naar school wandelen. Meneer 
Jotham stemt dit verder met u af tijdens de aankomende informatieavond. 
 

 
 

Luizenouders gevraagd 
Op woensdagen hebben we op school de 

luizencontroles en her controles. Door een tekort aan 

mensen zijn we dringend op zoek naar ouders die ons 

kunnen helpen bij deze controles, vooral voor groep 1/2. 

Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij 

Lenneke van Bree via mail 

lennekevanbree@hotmail.com of via telefoonnummer 

06-39882979 

 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 13 september worden er weer portretfoto’s van uw kind(eren) gemaakt en een 

klassenfoto. Aansluitend vanaf 15.00u kunt u een “broer-zus” foto laten maken. Indien u zich 

voor deze gezinsfoto wil opgeven, dan kan dat vanaf nu t/m 4 september door een mail te 

sturen naar lindt@lindt.nl Vermeld hierin de namen van de kinderen, hun groep en de 

leerkracht en of uw kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang. 

Dit jaar hebben we een ouder van de school, Barbara Schakenraad, bereid gevonden om de 

kinderen en het team te fotograferen.  

 

mailto:lennekevanbree@hotmail.com
mailto:lindt@lindt.nl
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Cursussen Zorgboog 
In september start de Zorgboog met twee cursussen voor jonge ouders: “Mindfulness voor 

jonge ouders ”en “Waardenvol communiceren met je kind”. Meer informatie hierover leest u 

in de bijgevoegde bijlage. 

Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater  
Toneelspelen is altijd spannend. Je gebruikt je fantasie om allerlei gekke en onverwachte 
situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook een 
heleboel. In de acteerlessen werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen om 
samen te werken, te presenteren en je fantasie worden verbreed. 
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 5 
september op woensdagen en donderdagen gegeven. 
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. Voor lestijden: 

www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool                                    

Gezins-en jongerencoaches 
Het afgelopen schooljaar was Monique van Engelen aan onze school verbonden als gezins-

en jongerencoach. Nu zal iemand anders bij ons op school deze functie overnemen. De data 

van de spreekuren zullen iedere keer tijdig in de nieuwsbrief worden vermeld en t.z.t. zal er 

ook bekend zijn wie dit spreekuur gaat houden. In de bijlage wordt het aanmeldteam van de 

gezins-en jongerencoaches aan u voorgesteld. 

 

Bieb op school 
Afgelopen donderdag zijn er een hoop kinderen weer naar de bieb geweest. 
Fijn om te zien hoe goed de boeken gelezen zijn! 
Nog even alle afspraken kort op een rijtje: 
- Iedere donderdag is er bieb. 
- Voor de school begint leveren de kinderen hun boeken in de bak in. 
- Je neemt je biebboeken in de biebtas mee naar huis en naar school.  
- Boeken verlengen kan via de app: Iguana Library of via de website van de bieb 
Is er wellicht nog iemand die ons 1 keer per maand kan komen helpen bij de bieb? 
Dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij 1 van de biebouders.  
 

mailto:laviniagermano@annatheater.nl
http://www.annatheater.nl/
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Open lessen Studio Danstique  
Eerste lesweek op nieuwe locatie: Gasthuisstraat 15 
(voorheen Peuterspeelzaal het Stippeltje) van 3 
september t/m 7 september! 
In de eerste lesweek van maandag 3 september t/m 
vrijdag 7 september zal er een open lesweek plaatsvinden 
in Studio Danstique in Stiphout. U bent van harte welkom, 
lessen voor kinderen en volwassenen. 
Een ieder die interesse heeft kan dan vrijblijvend een 
proefles mee komen doen.  Wij geven Zumba Fitness, 
Power Yoga, Pilates, Hatha Yoga, Qi Gong, Body Heat, 
Streetdance, Klassiek Ballet (beginners en gevorderd), 
Kleuterles, Spitzen, Tapdance. 

Kijk op ons lesrooster voor de beschikbare lessen en lestijden www.studiodanstique.nl 
Of zie hier een korte opsomming van een aantal mogelijkheden (voor het volledige lesrooster 
zie onze website); 
Maandag: Body Heat 20.30 tot 21.30 uur workout voor mannen. 
Dinsdag: Klassiek ballet 16.00 tot 17.00 uur  
Woensdag: Kleuterles van 14.00 tot 15.00 uur en Klassiek ballet van 15.00 tot 16.00 
Klassiek gevorderd van 17.00 tot 18.00 uur. 
Donderdag: Qi Gong van 9.30 tot 10.30 uur. 
Vrijdag: Streetdance van 17.30 tot 18.30 uur en 18.30 tot 19.30 uur. 
Let op: het zijn geen kijklessen! 
         

Alle flessen verzamelen………… 
Het zal u niet ontgaan zijn dat OKC De Lindt dit schooljaar 30 jaar bestaat. Dit heugelijke feit 
willen we met de kinderen op verschillende momenten in het schooljaar aandacht geven. Om 
al deze verschillende activiteiten te kunnen bekostigen, zal onze eerste activiteit een 
flesseninzameling zijn. We hopen met het statiegeld van de lege flessen een mooi bedrag 
binnen te halen. De actie loopt van donderdag 30 augustus tot vrijdag 28 september. De lege 
flessen kunnen worden ingeleverd in boodschappenkarren die in de hal staan. We houden u 
op de hoogte van het ingezamelde bedrag en hopen uiteraard op een mooi eindbedrag! Dus 
verzamelen die flessen !!!  Vraag ook bij buren, opa's en oma's en vrienden om lege flessen. 
Ook over alle andere activiteiten rondom het 30-jarig bestaan zullen wij u middels de 
nieuwsbrief op de hoogte brengen.  
 
 
       

http://www.studiodanstique.nl/

