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Agenda 
Ma 29 okt Karen afwezig 

Di 30 okt Karen afwezig 
19.30 Informatieavond 
Level/Up klas 

Wo 31 okt  

Do 01 nov 20.00 Informatieavond voor 
ouders over de Communie 

Vrij 02 nov  

 

Groei Level/Up 
In de nieuwsbrief van vrijdag 12 oktober schreef ik dat de interesse in onze Level/Up groep 
nog steeds toe neemt en dat dit betekent dat we gaan groeien!  
 
We zijn erg blij dat de Level/Up voor zoveel kinderen een goede oplossing kan zijn en dat er 
om die reden aanmeldingen blijven komen. Dit is waar openbaar onderwijs voor staat! 
Binnen enkele weken zaten we op 16 kinderen. Dit vroeg om actie/ brainstormen om én te 
groeien én trouw te blijven aan onze visie én kwaliteit te blijven waarborgen. 
 
In de aanloop naar de herfstvakantie hebben we alvast een extra ruimte geprepareerd. Ook 
hebben we een sollicitatieprocedure voor een fulltime leerkracht (of twee parttimers) uitgezet, 
met de intentie die toe te voegen aan de huidige groep!  
Hiermee kan de groep, gebruikmakend van beide lokalen, organisch blijven groeien (Dus 
geen wachtlijsten en vaste instroommomenten).  
 
Vanuit de sollicitatieprocedure hebben we verschillende positieve reacties mogen ontvangen. 
Na gesprekken met enkele interne kandidaten kan ik, met trots, aangeven dat het ons gelukt 
is om twee “nieuwe”, enthousiaste collega’s te vinden die samen met juf Mariken en juf 
Gabriëlle de Level/Up verder gaan vormgeven.  
 
Juf Laurie Drenth (OKC De Lindt) voor drie dagen. 
Juf Lieke Martens (Nu werkzaam op OBS Brandevoort en de Hi/Level groep op OBS De 
Stroom) voor twee dagen + de Hi/Level groep op OKC De Lindt.   
 
We hebben afgesproken dat de week van maandag 5 november onze officiële start zal zijn.  
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Juf Laurie is voor u natuurlijk een bekende. Op dit moment is zij werkzaam in zowel groep 
3/4 samen met Juf Dorry als in groep 5/6, samen met juf Annemiek. In overleg met alle 
betrokkenen hebben we gezocht naar een structurele oplossing en die hebben we ook 
gevonden! De betrokken groepen hebben hierover een persoonlijk schrijven van me 
ontvangen. 
 
Wij wensen juf Lieke en juf Laurie veel leerplezier met de kinderen in onze Level/Up! 

Activiteitenbijdrage 
Afgelopen woensdag heeft u vanuit onze Ouderraad 3 brieven ontvangen. Allereerst een 
schrijven over deze activiteitenbijdrage. Wij vinden het van groot belang om transparant te 
zijn en inzichtelijk te maken wat we allemaal voor leuke dingen met/ dankzij deze bijdrage 
kunnen organiseren. Daarnaast een formulier om een eenmalige of doorlopende machtiging 
te verlenen. (Indien u in het verleden reeds een doorlopende machtiging heeft afgegeven 
dan is dat reeds geregeld.) Deze kunt u tot 2 november (de incassodatum is dan 9 
november) bij ons inleveren. Tot slot een overzicht van activiteiten en data waarop we u hulp 
héél goed kunnen gebruiken. Samen maken we op deze manier van al die leuke activiteiten 
echt een happening voor onze kinderen. 
 
 

Herhaald bericht: 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, maar a.s. maandag en dinsdag is zij afwezig). 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. 
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Geslaagde actie 
Wij willen alle ouders hartelijk bedanken die hun 

lege statiegeldflessen bij ons hebben 

ingeleverd!!! We hebben een prachtig bedrag 

van € 150,00 opgehaald. Met dit geld kunnen 

we volgende activiteiten bekostigen i.v.m. ons 

30-jarig jubileum. 

  

 

0-4 jarigen 
In de herfstvakantie en in de week daarna zijn de kinderen van de opvang weer bezig 

geweest met het thema 'herfst' en het thema 'Halloween'. De kinderen van de BSO hebben 

egeltjes en mummies geknutseld. Ook is 

er een prachtige herfstboom geknutseld 

door kinderen van de BSO.  

We hebben volop genoten van de 

speelzaal de afgelopen weken. Er zijn 

hutten gebouwd, er werd baltikkertje 

gespeeld en er werd geklommen en 

geklauterd.  

De peuters hebben heerlijke paddenstoel-cakejes gebakken. Ook zijn de laatste 

paddenstoelen geknutseld, natuurlijk rood met witte stippen. 

Communie 
In de bijlage vindt u informatie over de ouderavond op 1 november over de Communie. Via 

dit formulier kunt u uw kind ook aanmelden. 
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---------------Informatie vanuit onze partners--------------- 

 

Mediawijs Helmond 
Op donderdag 22 november 2018 geeft Mediawijs Helmond een gratis symposium voor 

ouders over online media & veiligheid van 18.30u tot 21.45u. Voor het programma en om u 

aan te melden, kijk op www.mediawijshelmond.nl 

Kerstvieringen St Trudokerk 
Het is pas oktober maar wij zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de 
kerstvieringen. Ook dit jaar is er op kerstavond, 24 december, weer een kerstspel voor jong 
en oud. We zijn op zoek naar kinderen die het leuk vinden om daarin mee te spelen. Er zijn 
rollen met tekst en rollen zonder tekst. Ook zingen we samen met iedereen mooie 
kerstliedjes.  
Dus lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan nu al op bij Linda van de Laar.  
Op kerstavond is er ook een gezinsviering om 19.00u in de kerk, daarvoor zijn we ook op 
zoek naar kinderen die het leuk vinden om een stukje te lezen. 
Voor beide vieringen kan je je opgeven bij Linda van de Laar, 06-39241308. 
Werkgroep gezinsvieringen St. Trudo 
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