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Agenda 
Ma 19 nov Les Online Masters groepen 7-8 

Di 20 nov  

Wo 21 nov Uitnodiging oudergesprekken worden 
meegegeven. 

Do 22 nov Harold afwezig i.v.m. Directieoverleg 

Vrij 23 nov 14.15-15.15 Typecursus 

 

Intocht Sinterklaas in Stiphout 
Het is weer bijna zover. Sinterklaas heeft laten weten om naar Stiphout te komen. Daarom 
vraagt de Werkgroep St. Nicolaas jullie allemaal om op zondag 25 november naar 
Zalencentrum de Smed te komen. Jullie kunnen meelopen met fanfare de Vooruitgang om 
de Sint en zijn Pieten op te halen op de hoek Dorpsstraat/Hortsedijk. 
Daar zal hij om 12.00u aankomen om vervolgens naar Zalencentrum de Smed te rijden, 
natuurlijk onder de vrolijke klanken van de fanfare en onder begeleiding van onze St. 
Trudoruiters. Maar je kunt natuurlijk ook vast naar Zalencentrum de Smed in de Dorpsstraat 
gaan, waar we hem met z’n allen buiten op zullen wachten.  
Om ongeveer 12.15u zal de Sint aankomen bij Zalencentrum de Smed, waarna we allemaal 
samen naar binnen zullen gaan. Natuurlijk zullen de Pieten een lekkere verrassing uitdelen 
aan alle kinderen tot en met groep 5.  
Dus tot ziens allemaal op zondag 25 november om 12.00u. 
 

Kasteel van Sinterklaas 
Donderdag 22 november brengen de kinderen van de 
groepen 3-4 een bezoek aan het kasteel van 
Sinterklaas. We worden rond 08.50u met de bus 
gebracht en rond 10.00u brengt de bus ons ook weer 
terug naar school. Een Piet zal tijdens de busreis met 
ons meerijden. 
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Gastles Online Masters in groep 7-8 
De Lindt onderwijst de leerlingen ook in digitale vaardigheden en 21st century skills. 
Komende maandag geven Georgia Tsang (VodafoneZiggo) en Jan van Bommel (vader 
Babet) een gastles hierover in beide groepen 7-8. De les is onderdeel van het programma 
Online Masters. De gastles geeft een terugblik en een vooruitblik op de ontwikkelingen in dit 
digitale tijdperk en hoe deze ontwikkelingen het leven van mensen en de samenleving 
beïnvloeden. 
www.online-masters.nl 

 
Sinterklaas op school 
Wij hebben van de Sint vernomen,  
dat hij heel graag naar onze school zou willen komen. 
Op dinsdag 4 december om 9:00u willen Sinterklaas en zijn Pieten ons graag begroeten 
en zij laten weten benieuwd te zijn naar al die vrolijke snoeten.  
Middels een brief heeft hij laten weten,  
dat zijn Zwarte Pieten niet stil hebben gezeten.  
Er is echter wel een klein obstakel,  
Piet Rik houdt niet van al dat spektakel.  
Hij vindt het spannend en heeft wat nare ervaringen op de pietenschool gehad,  
zo is hij uitgescholden voor dombo en vlogen er pepernoten tegen zijn neusgat.  
Wij hopen dat wij komende weken Piet Rik op zijn gemak kunnen stellen,  
zodat hij iedereen over al die lieve kinderen op OKC De Lindt kan vertellen.  
We veranderen niets aan de schooltijden deze dag  
en weten zeker dat het een groot feest wordt met veel plezier en gelach.    

 
---------------Informatie vanuit onze partners--------------- 
 
Winter/kerst jeugddisco Stiphout  

Na een zeer succesvolle en overweldigende jeugddisco in de vorm van een heksenbal, zijn 
we ons alweer aan het voorbereiden op de tweede jeugddisco van dit schooljaar. 
Direct nadat de Sint ons land heeft verlaten nodigen we jullie op 7 december uit op onze 
winter/kerst jeugddisco inclusief sneeuw. 
Kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 zijn weer van harte welkom vanaf (LET OP) 19.30 
tot 21.30u. Entree is 1 euro en consumpties kosten €1,70. 
Dus zet je kerst/feestmuts op en kom gezellig swingen en zingen. 
Wij hebben er weer zin in,  jullie ook??? 
Agenda 2019: 18 januari,15 februari en 15 maart.  
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