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Agenda 
Ma 10 dec Karen afwezig 

Di 11 dec 14.15-15.30 Spreekuur Gezins-en 
jongerencoach 

Wo 12 dec 12.15-12.45 Spreekuur Logopedie 
09.00-10.00 Karen niet beschikbaar 

Do 13 dec Harold afwezig i.v.m. directieoverleg 

Vrij 14 dec In de ochtend filmen Pantamedia 
10.00-11.00 Groepen 7/8 en Level/Up 
Schoolschaatsen 
14.15-15.15 Typecursus 

 

Surprise 
Ieder jaar wordt er door de kinderen van de bovenbouw enorm hard gewerkt aan hun 
surprises. Om dit harde werk te onderstrepen en iedereen de kans te bieden om de 
resultaten van de hele school te kunnen bewonderen, hebben we er dit jaar voor gekozen 
om alles eerst tentoon te stellen in onze aula.  
Een beeld zegt vaak meer dan woorden. Kijk en geniet…… 
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Evaluatie Rapportage 
Om onze ontwikkeling nog beter af te stemmen op uw verwachtingen en wensen hebben we 
u, middels een ouderenquête, gevraagd ons van input te voorzien, zodat we dit mee konden 
nemen tijdens onze studiedag gisteren.  
We hebben 21 ingevulde lijsten ontvangen, met daarin waardevolle feedback. Ik wil u 
bedanken voor het meedenken en het geven van uw mening. Onder andere aan de hand 
van deze feedback hebben we ons gisteren gebogen over nieuwe stappen in dit proces en 
gaan we enkele mogelijkheden verder verkennen.  
We hebben besloten om na het laatste rapportgesprek nogmaals op zoek te gaan naar uw 
mening over dit proces. Natuurlijk houden we u hiervan goed op de hoogte!  
 
Aankleding van de school 
Het zal u niet ontgaan zijn. Onze school was de 
laatste weken fantastisch aangekleed en helemaal 
in de sfeer van Sinterklaas. Deze ochtend is de 
school al weer helemaal “kerst klaar’ gemaakt. 
Deze sfeervolle aankleding wordt verzorgd door 
enkele ouders. Zij spannen zich iedere keer in om 
er weer iets moois van te maken. Iets om trots op 
te zijn! Dank jullie wel voor de geweldige 
aankleding van de school.  

 
Kerstdiner 
De kerstwerkgroep heeft besloten dit jaar weer 
een “sfeervol diner in de klas” te organiseren. Dit 
vindt plaats op donderdagavond 20 december van 
17:30 – 19:00u. Kinderen mogen deze avond 
feestelijk gekleed naar school komen. Tijdens het 
kerstdiner zijn de ouders welkom in de hal voor 
een hapje (soep en worstenbroodjes)  en een 
drankje, we vragen hiervoor wel een kleine bijdrage. 
De bedoeling is dat in iedere klas een feestelijk, afwisselend dinerbuffetje komt, met kleine, 
verschillende en gezonde gerechtjes, zodat het er gezellig uitziet en er voor iedereen ook 
iets te kiezen is.  
Ouders en kinderen willen we vragen hieraan samen een bijdrage te leveren door zelf een 
klein gerechtje (in een aantal van max. 8 stuks) voor het buffet mee te brengen.  
Aan de deuren van de klassen zullen maandag lijsten worden opgehangen. De bedoeling is 
dat opgeschreven wordt wat voor gerechtje er mee wordt gebracht deze avond. Ook hangt 
daar een lijst met ideetjes, maar natuurlijk mag u ook zelf een hapje bedenken. 
We hopen dat alle ouders het leuk vinden dit samen met hun kind(eren) te organiseren! In 
het geval uw kind allergisch is, overleg dan even met de leerkracht.  
Vrijdag 21 december hebben we weer podiumtijd van 11:00 – 12:00u, de kinderen mogen 
deze dag in bijvoorbeeld een kersttrui naar school komen.   
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0-4 jarigen 
Deze week stond natuurlijk in het teken van Sinterklaas. 
Er werden aan het begin van de week weer lekkere pepernoten gebakken, zowel door de 
peuters als door de kinderen van de BSO. Dinsdag was het dan zover: Sinterklaas kwam op 
school! Wat was het spannend! De kinderen van de dagopvang en de peuters hebben in 
de speelzaal een feestje gevierd. De peuters hebben mooie optredens gezien van de 
kleuterklassen, zelf hebben ze meegedanst op de Sint liedjes. We zijn verwend met mooie 
cadeaus die we in de groepen kunnen gebruiken. Spellen, puzzels, rammelaars, en nog veel 
meer! Ook op de BSO lagen cadeautjes klaar voor de kinderen. Nu Sinterklaas weer terug is 
naar Spanje, kunnen wij ons richten op kerst. De kerstboom zetten, de lokalen mooi 
aankleden en allerlei activiteiten doen die aansluiten bij de kerst. Gezellig! 

Mad Science 
Ieder jaar komen onze collega’s van Mad Science ons inspireren met een Promoshow. 
Ook dit schooljaar komt deze show naar De Lindt en wel op: Maandag 17 december. 
Ze geven die dag 3x een show: 
09.00 uur (groepen 3/4 )  
09.45 uur (groepen 5/6) 
10.15 uur (groepen 7/8) 
Deze keer staat deze in het thema van : De Krachten van Lucht. 
Indien de kinderen enthousiast zijn geworden door deze show: Mad Science bied ook 
Naschoolse Techniekcursussen voor de leerlingen aan. Hoe u uw kind(eren) hiervoor kunt 
aanmelden, leest u in de bijlage. 

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 11 december van 14.15u 
tot 15.30u in het kleine kamertje in de teamkamer. 

Logopedie Spreekuur 
Tijdens de informatiebijeenkomst aan het begin van dit schooljaar is aangegeven dat er een 
paar keer per jaar een inloopspreekuur logopedie plaats zal vinden. Het komende 
inloopspreekuur zal zijn op woensdag 12 december om 12.15u in het kleine kamertje in de 
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teamkamer. Tijdens dit spreekuur kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van spraak, 
taal, stem, ademhaling, gehoor, lees- en spellingsproblemen, afwijkende mondgewoonten of 
eventuele slikklachten. Kom gerust vrijblijvend langs.  
Ymke Meeuwsen-Teeven,  
Logopedist en dyslexiebehandelaar, 
Logopediepraktijk Stiphout. 
www.logopediepraktijkstiphout.nl 
 

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

Kerstpakkettenactie in samenwerking met de 

Damiaanparochie 
In goed overleg met Super Sociaal en met de Stichting Lief is dit jaar besloten om u te 
vragen een bijdrage te leveren aan de kerstuitgaven van diegenen die het in onze 
maatschappij moeilijk hebben en daarom gebruik moeten maken van deze stichtingen. Door 
allerlei omstandigheden is het aantal mensen dat een beroep moet doen op Super Sociaal 
gestegen en stijgt nog maandelijks.  
In de periode van 10 december tot en met 21 december kunnen de kinderen één of enkele 
levensmiddelen afgeven op school in de daarvoor bestemde kraampjes. 
Wij zullen zorgdragen dat alle ingeleverde goederen bij Super Sociaal in de winkel 
opgenomen worden en bij de Stichting Lief worden bezorgd, waardoor de mensen die 
hiervan gebruik moeten maken ook een beetje de Kerstgedachte voelen. Op deze manier 
komen uw gaven/giften ook daadwerkelijk terecht bij die mannen, vrouwen en kinderen die 
het erg hard nodig hebben. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de 
school.  

Anna theater 
In de bijlage vindt u informatie over een uitvoering van het Anna theater op zaterdag 29 

december 2018 en gratis proeflessen op woensdag 9 januari en donderdag 10 januari 2019. 

Cacaofabriek 
De komende kerstvakantie komt De Cacaofabriek weer met iets leuks: het Kinderfilmfestival. 

Daarbij horen natuurlijk kinderfilms! Lekker genieten van een leuke film met een zakje chips 

of popcorn en een glaasje fris voor maar € 7,50. Op het programma staan deze keer ‘De 

Grinch’, ‘De Fabeltjeskrant’ en ‘Asterix en de geheime toverdrank’. Speciaal voor kinderen 

van alle basisscholen in Helmond hebben wij een leuke actie waaraan jij kan deelnemen! De 

Cacaofabriek geeft namelijk een aantal keer 2 tickets weg voor één van bovenstaande films 

tijdens de kerstvakantie. Wat moet je daar voor doen? Maak een mooi werkje van de 

kleurplaat in de bijlage, vermeld je naam en school erbij en lever deze kleurplaat in bij de 

kassa van De Cacaofabriek. De kleurplaat moet vóór de kerstvakantie worden ingeleverd 

(dus vóór 22 december). De winnaar wordt bekend gemaakt via e-mail en de Facebook 

pagina van De Cacaofabriek!   
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