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Agenda 
Ma 12 nov 20.00u MR vergadering 

Di 13 nov 14.15-15.30u Spreekuur Gezins- en 
jongerencoach 

Wo 14 nov 08.30u Luizen her controle 
Harold afwezig i.v.m. studiedag directeuren 
Karen afwezig i.v.m. studie 

Do 15 nov  

Vrij 16 nov Opnames Pantamedia op onze school. (Net als 
dinsdag 23 oktober) 

Burgemeestersontbijt 
Afgelopen woensdagochtend 

waren we te gast bij het 

Burgemeestersontbijt. Met 4 

enthousiaste kinderen namen we 

plaats in de aula van het Jan van 

Brabant college. Zoals je op de 

foto kunt zien was het heel gezellig 

en hebben we kunnen genieten 

van een feestelijk ontbijt samen 

met onder andere de 

burgemeester van Helmond: Elly 

Blanksma. Van het ontbijt is ook 

een leuk filmpje verschenen op de 

facebookpagina van de gemeente 

Helmond. Voor een leuke 

sfeerimpressie kijk op:   

https://www.facebook.com/gemHelmond/videos/298327334112902/?t=0 

Plannen voortgangsgesprekken  
Op maandag 26 november en donderdag 29 november worden de voortgangsgesprekken 
gehouden voor álle groepen. Vanaf komende maandag 12 november t/m vrijdag 16 
november hangen de intekenlijsten weer bij het lokaal van uw kind(eren). Samen maken we 
dan een gewenste planning van de gespreksronden. 
Indien u meerdere kinderen op school heeft, plannen we niet elk gesprek aansluitend aan 
elkaar, maar laten we een gesprekblokje tussenruimte. Dit doen we om ‘filevorming’ te 
voorkomen. Gelieve dat principe toe te passen wanneer u intekent. De uitnodigingen voor dit 
gesprek worden op woensdag 21 november meegegeven. 

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/gemHelmond/videos/298327334112902/?t=0
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0-4 jarigen 
Deze week zijn we bij de peuters en de dagopvang gestart met het thema ‘Feest!’. We 
hebben mooie ballonnen en feestolifanten geknutseld. Ook hebben we Puk geknutseld met 
een mooie feestmuts op. Verder hebben we heerlijk geklommen, gegleden en gerend in de 
speelzaal. Het was deze week weer een feestje bij de opvang!  
Daarnaast is er ook een nieuwe juf begonnen bij de opvang: juf Nicole. We zullen haar 
steeds vaker zien bij de opvang op De Lindt.  
Bij de BSO hebben we weer lekker veel buiten gespeeld. Het mooie weer was weer een 
cadeautje. Ook was de speelzaal weer populair. Verschillende spellen, zoals ‘baltikkertje en 
nachtwakertje’ werden volop gespeeld. Ook de juffen deden fanatiek mee.   

Luizenpluizen 
Woensdag 14 november is er 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. 

Optreden Striepke Veur 
De Lindt viert feest dit jaar, want de school 
bestaat 30 jaar! Om dit te vieren hebben we 
op 30 november een spetterend optreden 
van Striepke Veur gepland met o.a René 
van Luytelaar. Omdat er nog kaartjes zijn 
willen we alle geïnteresseerden uitnodigen 
om te komen genieten van een avond met 
fantastisch amusement. De kosten zijn 
slechts 5 euro per kaartje! Dus opa’s, 
oma's, familie of vrienden: reserveer een 
kaartje op lindt@lindt.nl 
De avond vindt plaats in het Aambeeld in 
Stiphout en begint om 20:00u. 
Mensen die al kaartjes hebben besteld 
kunnen die afhalen en betalen op dinsdag 

20 nov van 8:30 tot 9:00u,donderdag 22 nov van 8:30 tot 9:00u en vrijdag 23 nov van 12:15 
tot 13:00u. Hiervoor zitten ouders van de werkgroep in de hal van de school. 
We hopen u te zien bij Striepke Veur op 30 november! 

Schoolfoto’s 
Een paar weken geleden heeft u de inlogcodes via uw kind meegekregen. Mocht u deze 

code niet hebben ontvangen of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met 

Barbara Schakenraad via telefoonnummer 06-17544629. 

 

 

http://www.lindt.nl/
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EU-Schoolfruitprogramma 
Zoals jullie kunnen zien aan 
de posters bij de ingangen 
van de school gaat 
komende week het EU 
schoolfruitproject van start. 
Op drie dagen in de week 
zorgt de school voor fruit. 
Dit zal zijn op woensdag, 

donderdag en vrijdag. Denkt u dat dit te weinig is, dan mag u uw kind natuurlijk ook nog extra 
fruit meegeven. Op maandag en dinsdag zorgt u zelf voor fruit in de ochtendpauze. Een 
extra stimulans om met de kinderen aandacht te besteden aan gezonde voeding. In deze 
nieuwsbrief leest u zo meer over het EU-schoolfruitproject. 
Wij hebben er zin in, u toch ook! 
 
Bericht vanuit Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit 
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit 
per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! De levering ontvangt de school 
van de leverancier Haanex en Groentebroer. Ook zijn er lessen over fruit, groente en 
gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten 
fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in 
voor de nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en 
fruit per dag te halen. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 
Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma 
wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden 
gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 
verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl 
Op naar een lekker en gezond schooljaar!  
 

Bijlage 
Op zondag 18 november worden er ontzéttend leuke activiteiten gehouden in de Bibliotheek 

Helmond in het kader van de week van de Mediawijsheid. Deelname is gratis. Zie voor meer 

informatie de bijlage. 

 

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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http://www.euschoolfruit.nl/
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Gezins-en jongerencoach                                                              
Iedereen heeft weleens vragen over de opvoeding, de ontwikkeling en het gedrag van 
zijn/haar kind. Soms vindt u het antwoord bij de mensen om u heen. En soms wilt u uw vraag 
graag stellen aan een deskundige. In dit laatste geval kunt u terecht bij de Gezins-en 
jongerencoaches van het de gemeente Helmond. Zij denken met u mee of verwijzen u naar 
de plek waar u uw antwoord kunt vinden. De gezins- en jongerencoaches werken met een 
frontoffice. U kunt contact met hen opnemen voor een korte vraag, wanneer u begeleiding 
wenst te ontvangen van een gezins- en jongerencoach of wanneer u een indicatie nodig 
heeft voor uw kind. De frontoffice is elke werkdag tussen 08.30u en 17.00u bereikbaar op het 
nummer 14-0492 (optie 2). Ook kunt u met hen mailen via frontofficejeugd@helmond.nl. 
Lenneke Roks is vanuit deze frontoffice aan onze school verbonden. Mocht u het prettiger 
vinden iemand face-to-face te spreken, dan bent u welkom om bij haar binnen te lopen op 
het spreekuur dat ze op onze school houdt. Dit zal zijn op dinsdag 13 november van 14.15u 
tot 15.30u.  

Junior JIBB’er op jouw 

school!  
Je kent vast wel de JIBB’er op jouw school. Van 
de gymles, het naschools aanbod en/of de 
sportdag. Maar ken je ook de Junior JIBB’er van 
jouw school? Dat is een bovenbouw leerling die 
meedenkt met het beweegaanbod van JIBB, met 
name in vakanties.  
Matt Elie is de Junior JIBB’er op jouw school. Hij 
helpt samen met de andere 8 Junior JIBB’ers, 
JIBB met het organiseren van gave 
sportactiviteiten! In de kerstvakantie organiseren 
zij de eerste twee activiteiten: De Glow 
speurtocht en Lasergamen! Vanaf 3 december 
kun je je hiervoor inschrijven, tegelijk met de 
andere kerstvakantie activiteiten. Matt stelt 
zichzelf even voor: 
‘Ik ben Matt en ik zit op OKC De Lindt in groep 7. 
Mijn sporten zijn voetbal en kickboksen.  
Ik ben Junior Jibb’er, omdat ik van sporten houd 
en altijd met de activiteiten van JIBB mee doe!’ 
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