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Agenda 
Ma 22 okt Juf Therris in de groep voor juf 

Yvonne 

Di 23 okt Filmen in de school (zie 
toelichting) 
Vormselbijeenkomst 
Karen afwezig 

Wo 24 okt 08.30 Luizen controle 
Karen afwezig i.v.m. training 

Do 25 okt 20.00 uur. Hart voor Stiphout 
reanimatiecursus in de school 

Vrij 26 okt 14.15-15.15 Typecursus 

Activiteitenbijdrage 
Het nieuwe schooljaar is weer in volle gang! Onze ouderraad is al druk bezig met de 

voorbereidingen op de organisatie van verschillende leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld 

aan: de sinterklaasviering, de kerstviering, het voetbaltoernooi en nog veel véél meer. Om dit 

mogelijk te maken vragen zij hiervoor een (vrijwillige) activiteitenbijdrage. Na de 

herfstvakantie ontvangt u hierover meer informatie vanuit de ouderraad. 

De Lindt bestaat 30 jaar: Save the Date!!!!!!!  
Omdat we 30 jaar bestaan heeft 

Striepke Veur (met o.a. René van 

Luytelaar) exclusief voor u als ouder 

van OKC De Lindt een ludieke avond 

in petto. Zorg dat u er bij bent!!!  

Wanneer: vrijdag 30 november a.s. 

Waar:  ‘t Aambeeld 

Aanvang: 20.00u 

Kosten: slechts 5 euro per kaartje 

Wilt u deze wervelende show niet 

missen, schrijf u dan zo snel mogelijk 

in. Dit kan via een mail naar 

karenvandriel@obsh.nl . U kunt zich 

ook persoonlijk bij Karen aanmelden (Karen is op de ochtenden aanwezig). Dit kan tot 

uiterlijk 02-11-2018. Let op: op=op !!!!! 

We zullen u op een later moment informeren over het betalen en ophalen van de kaartjes. 

De opbrengst van deze avond is bedoeld voor een activiteit die voor de kinderen 

georganiseerd zal worden in het kader van ons 30-jarig bestaan. 

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
mailto:karenvandriel@obsh.nl


 

  
     Het Lindeboom Blaadje 

 
 
 

Nieuwsbrief 8  
12 okt 2018 

Openbaar Sprengersstraat 1 www.lindt.nl Kindcentrum de Lindt 

Kindcentrum 5708 EV Helmond lindt@lindt.nl kindcentrum_delindt 

De Lindt 0492 547043  @OKCdelindt  

  

Filmen in school 
Op dinsdag 23 oktober wordt onze mooie school als decor gebruikt. Robert van den Broek 
van  PantaMedia komt opnames maken voor een studiemodule binnen een MBO richting. Zij 
komen die dag met 2 acteurs opnames maken. Er worden géén opnames van kinderen 
gemaakt! 

Nieuws Gezonde School 
Misschien is het u al opgevallen; we 
hebben een mooie plek gevonden voor 
onze themacertificaten Gezonde School! 
Wim heeft ze opgehangen in de hal bij 
groep 3-4. De Gezonde school plaquette 
hangt bij het raam bij de hoofdingang, 
zodat iedereen die binnenkomt kan zien 
dat we er trots op zijn om Gezonde 
School te zijn.  
 
 

Schoolfruit 
Goed nieuws: We zijn één van de 3008 basisscholen die meedoen met het EU-schoolfruit-
programma. Van 12 november t/m 19 april ontvangen we drie gratis porties groente en fruit 
per leerling per week. In de week van 2 november horen we op welke dag de levering van 
groente en fruit zal zijn. Afhankelijk daarvan weten we op welke dagen we het fruit kunnen 
verdelen. Meneer Wim en een ouder gaan daar weer voor zorgen. 
In de nieuwsbrief in de week van 2 november wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Tips: 
Heel goedkoop en handig om in huis te hebben voor het tien-uurtje: winterpenen. Je kunt ze 
een aantal weken op een koele plek bewaren en snel wat blokjes meegeven als het verse 
fruit op is. 
Geef uw kind(eren) nu ook eens rauwkost met wortel mee of een appel of peer. Dat zijn 
echte seizoen producten. 
 

Level/Up 
De interesse in onze Level/Up groep neemt nog steeds toe en dit betekent dat we gaan 
groeien! In de weken na de herfstvakantie stromen er nieuwe leerlingen in en dit vraagt om 
een goede organisatie en afstemming. Op dit moment zijn er diverse gesprekken om alles 
zorgvuldig en met alle betrokkenen te stroomlijnen. In de eerste week na de herfstvakantie 
ontvangt u van mij een volledige update over dit leuke proces.  
 
 
 
 
 

http://www.lindt.nl/
https://www.facebook.com/kindcentrumdelindt/?fb_dtsg_ag=AdwQz_DDS1Orao7fEFc3Pkq9AuHAG2fSoeP-joUAQhhHZA%3AAdyKF8hTOFmKeTR8ga9Z8RauHFn1n0KKyOzg3lYUyrSPiQ
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https://www.instagram.com/kindcentrumdelindt/
https://twitter.com/@OBSdelindt
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0-4 jarigen 
Vorige week zijn we bij de dagopvang en de 
peutergroep gestart met het thema "Reuzen en 
kabouters". De herfst staat centraal deze maand. De 
groepen zijn weer mooi versierd.  
De kinderen hebben een verhaal gehoord over een 
grote reus en een kleine kabouter. Ook hebben ze 
paddenstoelen geknutseld.  
Vorige week was de Kinderboekenweek gestart. 
Daarom kwam juf Therris voorlezen bij de dagopvang 
en juf Marieke bij de peuters. De kinderen hebben 
genoten van de verhalen.  

Als laatste is juf Nathalie langs geweest met haar pasgeboren dochter Lenna. Nils liet vol 
trots zijn kleine zusje zien aan de andere kinderen.  
 
Het was deze week zo’n mooie week dat we veel buiten zijn geweest. Er is fijn gespeeld, 
vooral in de zandbak waar nieuw zand in ligt.  
Ook is er weer hard gewerkt aan het thema “Reuzen en kabouters”. Vooral de begrippen 
"groot en klein" stonden deze week centraal.  
De peuters mochten woensdag naar de voorlees bus van Blikkie. Ze hebben hier genoten 
van mooie verhalen en liedjes.  
 

Luizenpluizen 
Na de herfstvakantie is er op woensdag 24 oktober een volgende luizencontrole. Een 
vriendelijk verzoek om uw kind op deze dag geen ingewikkeld kapsel te geven en ook geen 
gel en dergelijke in het haar te doen. Dit vergemakkelijkt het werk van de ouders die de 
controle doen. 
 

Wist u dat…. 
De notulen van de OR altijd geplaatst worden op de website van De Lindt. U kunt deze 
notulen dan ook altijd inlezen. Ook bent u van harte welkom om de vergaderingen bij te 
wonen. 
 

Bijlage 
Bij deze nieuwsbrief krijgt u informatie over Vervoer. 
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---------------Informatie vanuit onze partners--------------- 

Bericht MOV Stiphout 
De sponsorloop op 10 oktober is weer heel goed verlopen.  
Het was mooi om te zien dat de kinderen van de St. Trudoschool, De Lindt en de 
Wilhelminaschool samen, onder schooltijd, de sponsorloop liepen. 
We hadden dit jaar ook weer schitterend mooi weer om te lopen. 
Met zijn allen naar het Carat paviljoen in de Warande. 
Daar stond een Afrikaanse danser klaar om ons een Afrikaanse dans te leren. 
Een heel mooi gezicht om jullie allemaal te zien dansen. 
Wethouder Harrie van Dijk vertelde nog eens hoe gewoon wij het vinden om water uit de 
kraan te kunnen halen, terwijl dat in Kenia heel anders is.  
Daarna maakte de wethouder het bedrag bekend, dat door jullie opgehaald is.  
Het was. € 8.500,= 
Het MOV wil alle kinderen van de St. Trudoschool, De Lindt en de Wilhelminaschool 
bedanken voor het geweldige bedrag dat jullie weer samen hebben opgehaald  
 € 8.500, =. Dat is echt heel erg veel geld.  
Natuurlijk bedanken we ook al de sponsors, die aan jullie het geld hebben gegeven.  
Super gedaan allemaal.  
Met het geld dat jullie opgehaald hebben kunnen we een waterput op zonne-energie laten 
maken in Kenia. 
Wij van het MOV Stiphout willen jullie nogmaals heel erg bedanken voor jullie inzet. 
MOV Stiphout 
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