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Agenda 
Ma 01 okt 09.00-10.00 groepen 5 t/m 8 

opening Speelhuis 

Di 02 okt  

Wo 03 okt Start Kinderboekenweek. 
Voorlezen in de groepen. 

Do 04 okt  

Vrij 05 okt 14.15-15.15 Typecursus 
Dag van de leraar 

 

AVG en Groepslijsten 
Bijna alle formulieren “Actuele gegevens” zijn ingeleverd en verwerkt door de administratie. 

Dank hiervoor.  In verband met de nieuwe wet op de privacy (AVG) hebben we vanuit de 

GMR te horen gekregen dat we de groepslijsten (voorzien van naam, adres en 

telefoonnummers) niet meer mee mogen geven. 

0-4 jarigen 
Deze week was de laatste week van het thema ´Dit ben ik´. We 
hebben in dit thema veel geleerd over ons eigen lichaam. We 
hebben naar ons zelf gekeken in de spiegel en benoemd wat 
we allemaal zagen. Onze juf las ook een verhaal voor over 
Trompie de olifant, die graag mee wilde spelen, maar zijn slurf 
zat de hele tijd in de weg. Hij vond zijn slurf heel stom, tot hij 
erachter kwam dat hij er een leuke glijbaan van kon maken. Zo 
konden zijn vriendjes fijn met hem spelen. Ook hebben we met 
alle kinderen mooie vlaggen versierd, omdat De Lindt 30 jaar 
bestaat. Deze hebben we opgehangen op de baby en 
peutergroep. Wie nieuwsgierig is mag gerust komen kijken! 

 

Beweeg- en ontmoetingsplein 
Afgelopen dinsdagavond hebben we een informatieavond georganiseerd voor de 
omwonenden. Tijdens deze avond hebben we de meest recente concepttekening voor het 
beweeg- en ontmoetingsplein, onder het genot van een kopje koffie, besproken. Veel 
omwonenden zijn een kijkje komen nemen en zijn met ons hierover in gesprek gegaan. Dank 
jullie wel voor jullie betrokkenheid en feedback. 
 

 

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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Verkeer 
Deze week stond in het thema van verkeer. We hebben, samen met de stadswacht, de 
snelheid gemeten van de passerende auto’s. De jongere kinderen hebben op ons plein zelf 
ervaringen op kunnen doen door een bezoekje van de Educar. Zelf ervaren en 
bewustwording zijn wel de kernwoorden van de afgelopen week. 
 

 

 

Bijlagen 
Naast de flyer van de kinderkunstuitleen vindt u in de bijlage ook een programma met 

activiteiten van de bibliotheek en een brief voor de ouders van groep 3 over Veilig leren 

lezen. 

 

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

Opening kinderkunstuitleen                                         
Op donderdag 11 oktober opent de kinderkunstuitleen van de Openbare Basisscholen in 

Helmond haar deuren. In de bijlage treft u de flyer met de informatie over de opening. 

U bent van harte welkom! 
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