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Agenda 
Ma 03 dec  

Di 04 dec Sinterklaas op school 
Surprise groepen 5 t/m 8 

Wo 05 dec  

Do 06 dec Studiedag, alle kinderen vrij 

Vrij 07 dec 14.15-15.15 Typecursus 

 

Ouderenquête 
Afgelopen maandag of donderdag heeft u tijdens de voortgangsgesprekken om de tafel 
gezeten met de leerkracht van uw zoon of dochter. Dit was de eerste keer zonder een 
rapport. We zijn heel benieuwd hoe u ons aangepaste proces heeft ervaren en of u nog tips 
heeft die ons helpen dit proces te verbeteren.  
 
Aanstaande donderdag is rapportage één van de onderdelen van onze studiedag. Uw input, 
als educatief partner, helpt ons dit proces zo goed mogelijk door te ontwikkelen.  
 
Heeft u het formulier nog niet ingevuld, maar heeft u ideeën of tips die ons kunnen helpen?!, 
We hebben een leeg exemplaar als bijlage toegevoegd. Deze kunt u ingevuld retourneren 
naar Lindt@obsh.nl of afgeven aan de leerkracht.   
 
Bij voorbaat dank voor uw hulp! 

Superschool 
We doen als school al een geruime tijd mee aan de 

kinderpostzegelacties en ook dit jaar hebben we 

een schitterend bedrag opgehaald! Complimenten 

aan al onze kinderen die hier fanatiek aan hebben 

deelgenomen! 

Juist omdat we altijd zo goed meedoen, hebben we 

vandaag zelfs een certificaat mogen ontvangen als 

superschool! 

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:Lindt@obsh.nl
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Reflectionday 
Ook dit jaar is er in de groepen 1-8 extra aandacht geweest voor de zichtbaarheid in het 
verkeer. De kinderen hebben allemaal een geel hesje gekregen. Er is ook een fotowedstrijd 
aan verbonden. In de bijlage vindt u meer informatie. Laten we samen met de kinderen 
zorgen voor extra veiligheid.  
 
 

0-4 jarigen 
Op de opvang zijn we deze week weer volop bezig geweest rondom het thema “Sinterklaas”.  
Bij de dagopvang en bij de peuters hebben de kinderen deze week hun best gedaan om een 
pietendiploma te halen. Ze moesten hiervoor pakjes in de schoorsteen gooien, over daken 
balanceren en op de daken klimmen. De pietjes in opleiding zijn allemaal geslaagd en 
kregen hun pietendiploma.  
Ook de kinderen van de BSO hebben hun pietenkunsten laten zien in de gymzaal en hebben 
ze weer laten zien dat ze mooie knutselwerkjes en kleurplaten voor Sinterklaas kunnen 
maken. Maar ook zijn er lekkere pepernoten gebakken door de kinderen.  
 
 
 
 

--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners-- 
 

 

Aanmelden Bemmelshow 
Op zondagmiddag 27 januari 2019 vindt 
weer de Bemmelshow plaats en je kan je    
nu al als artiest opgeven t/m 20 januari. 
Hoe je dat kan doen zie je in de bijlage. 
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