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Agenda 
Ma 24 sept Deze week “Groene 

voetstappen” 

Di 25 sept Groepen 7/8 
Informatie M.O.V. 
sponsorloop 
 
19.00 uur. 
Informatieavond 
buurtbewoners 

Wo 26 sept OBSH studiemiddag 

Do 27 sept Harold ochtend 
afwezig: Directeuren 
overleg OBSH 

Vrij 28 sept  

 
 

AVG: Toestemmingsformulier foto’s 
Een tijd geleden hebben we u gevraagd om een formulier in te vullen en vervolgens bij ons in 

te leveren waarop u gevraagd werd aan te geven of u wel of geen toestemming wilde 

verlenen voor het gebruik van foto’s waarop uw kind staat. Om als school, binnen de kaders 

van de nieuwe wetgeving (A.V.G.), zorgvuldig te zijn en aan te kunnen sluiten bij de wensen 

van de ouders is het van belang dit formulier voor ieder kind in ons bezit te hebben. Mocht u 

het formulier nog niet ingeleverd hebben wil ik u vragen dit alsnog te doen. Bij voorbaat dank 

voor jullie medewerking. 

Wijksportdag 
Afgelopen woensdag hebben we weer genoten van een goed georganiseerde wijksportdag. 

Complimenten aan JIBB en de vrijwilligers, die dit evenement mede mogelijk maken.  

Natuurlijk blijft er zo nu en dan wel eens iets liggen.  We hebben onderstaande spullen 

gevonden. Mocht er iets van jou tussen zitten…… 

http://www.lindt.nl/
https://www.facebook.com/kindcentrumdelindt/?fb_dtsg_ag=AdwQz_DDS1Orao7fEFc3Pkq9AuHAG2fSoeP-joUAQhhHZA%3AAdyKF8hTOFmKeTR8ga9Z8RauHFn1n0KKyOzg3lYUyrSPiQ
mailto:lindt@lindt.nl
https://www.instagram.com/kindcentrumdelindt/
https://twitter.com/@OBSdelindt
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“Groene voetstappen” 
Deze week besteden wij, in het kader van het thema Verkeer, aandacht aan de actie 

“Groene voetstappen”. Wat één en ander inhoudt, kunt u lezen in de bijlage. 

Wij hangen de vlag uit 
Op 30 september staat er weer een activiteit op de planning rondom het jubileum van de 
school. Dit keer valt de 30ste op een zondag. Om het niet aan ons voorbij te laten gaan 
hebben we een leuke activiteit rondom vlaggen maken georganiseerd. 
 
Op 26 september worden alle groepen van de school gemixt en gaan we verschillende 
vlaggen en wimpels maken. Op deze manier kunnen de leerlingen elkaar helpen, maar leren 
ze ook kinderen uit andere klassen kennen. Aan het einde van de ochtend krijgt iedereen 
zijn/haar vlag of wimpel mee naar huis, zodat we ze op 30 september thuis voor het raam 

kunnen hangen of zodat u de vlag kunt uithangen met daarbij een wimpel. 
Natuurlijk vinden we het erg leuk om te zien hoe de vlag erbij hangt en daarom vragen 

wij u een foto te maken en deze te uploaden op de facebookpagina van OKC De Lindt. Door 
op onderstaande link te klikken komt u op de juiste facebookpagina. 
Kindcentrum de Lindt 
 
 
 
 

http://www.lindt.nl/
https://www.facebook.com/kindcentrumdelindt/?fb_dtsg_ag=AdwQz_DDS1Orao7fEFc3Pkq9AuHAG2fSoeP-joUAQhhHZA%3AAdyKF8hTOFmKeTR8ga9Z8RauHFn1n0KKyOzg3lYUyrSPiQ
mailto:lindt@lindt.nl
https://www.instagram.com/kindcentrumdelindt/
https://twitter.com/@OBSdelindt
https://www.facebook.com/kindcentrumdelindt/?fb_dtsg_ag=AdwQz_DDS1Orao7fEFc3Pkq9AuHAG2fSoeP-joUAQhhHZA%3AAdyKF8hTOFmKeTR8ga9Z8RauHFn1n0KKyOzg3lYUyrSPiQ


 

  
     Het Lindeboom Blaadje 

 
 
 

Nieuwsbrief 5  
21 sept 2018 

Openbaar Sprengersstraat 1 www.lindt.nl Kindcentrum de Lindt 

Kindcentrum 5708 EV Helmond lindt@lindt.nl kindcentrum_delindt 

De Lindt 0492 547043  @OKCdelindt  

  

Vanuit Kindcentrum Lela 
Bij de dagopvang en de peuters werken we deze maand aan het thema "Dit ben ik". Bij dit 

thema staat het lichaam centraal. We hebben deze week alle lichaamsdelen besproken met 

behulp van een grote tekening van Puk. Ook hebben we de tanden van Puk gepoetst.      

Met de peuters zijn we ook nog op "apeneiland" geweest, waar we mochten klimmen, 

springen en glijden. Tijdens de BSO hebben we vooral genoten van de mooie nazomer en 

zijn we veel naar buiten geweest.  

 Juf Nathalie (dagopvang op dinsdag en donderdag) en bevallen van een dochtertje, Lenna. 

Ze maken het goed! 

 

Scholenbezoeken 
Om onze kinderen uit de groepen 8 kennis te laten maken met de verschillende voortgezet 

onderwijs scholen hebben we ook dit jaar weer contact gelegd met onze collega-scholen en 

gaan we bij enkelen een kijkje nemen.                                                                                  

Jan van Brabant Molenstraat op donderdag 11 oktober van 9.00-11.30u                

Knippenbergcollege op dinsdag 4 december  van 9.00-11.30u                                             

Jan van Brabant Deltaweg  op  donderdag 1 november van 9.00-11.30u                      

Carolus Borromeus College 23 donderdag 20 december van 9.00-11.30u 

Praatkaartjes Pesten 
Er zijn praatkaartjes over pesten. Het zijn kaartjes, die gemaakt zijn om in de groepen het 
gesprek aan te kunnen gaan, maar we willen u ook graag deze kaartjes geven, zodat u ook 
thuis hierover in gesprek kunt gaan. Pesten is uiteindelijk iets wat het gehele jaar door en 
overal bespreekbaar zou moeten zijn.  
https://drive.google.com/file/d/1jWpMv_9lanziOUsJFB81ByNY5xcbgPux/view 

Lege flessen inleveren 
Er zijn al heel wat lege statiegeld flessen gedoneerd aan de school, waar we heel blij mee 

zijn. We hebben tot nu toe al een mooi bedrag opgehaald. U kunt nog uw lege flessen bij ons 

inleveren tot de herfstvakantie. Het bedrag zal besteed worden aan diverse activiteiten in 

verband met ons lustrum. 

http://www.lindt.nl/
https://www.facebook.com/kindcentrumdelindt/?fb_dtsg_ag=AdwQz_DDS1Orao7fEFc3Pkq9AuHAG2fSoeP-joUAQhhHZA%3AAdyKF8hTOFmKeTR8ga9Z8RauHFn1n0KKyOzg3lYUyrSPiQ
mailto:lindt@lindt.nl
https://www.instagram.com/kindcentrumdelindt/
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https://drive.google.com/file/d/1jWpMv_9lanziOUsJFB81ByNY5xcbgPux/view
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 ---------------Informatie vanuit onze partners--------------- 

Annatheater 
Productiegroep Jeugdtheaterschool Annatheater speelt vanaf 29 september “As you like it!”. 

Meer informatie hierover kunt u vinden in de bijlage. 

Aanpassingen Jeugddisco 
Vrijdag 19 oktober gaan we weer van start met de eerste jeugddisco van dit schooljaar, in de 
vorm van een “spetterend heksenbal” dat aansluitend zal plaatsvinden na de 
Halloweenoptocht bij café zaal ‘t Aambeeld te Stiphout.  
Door de invoering van de privacywet zullen de gebruikelijke pasjes komen te vervallen, in 
verband met calamiteiten noteren we bij binnenkomst wel de naam van de school die u kind 
bezoekt, naam van uw kind en het telefoonnummer van een ouder/verzorger. 
Dit schooljaar zijn ook de kinderen uit groep vijf van harte welkom, dit zou dus kunnen 
betekenen dat de tijd van aanvang zal gaan veranderen. We houden u hiervan op de hoogte. 
Tot slot alle data voor het komende schooljaar: 19 oktober, 7 december, 18 januari, 15 
februari, 15 maart, 19 april, 24 mei en 21 juni. 
Wij (alle vrijwilligers) hebben er weer veel zin in en hopen jullie dan ook allemaal te mogen 
verwelkomen. 
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