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Agenda 
Ma 17 dec Mad-Science Promoshow 

Harold in ochtend afwezig: Directie overleg 

Di 18 dec  

Wo 19 dec  

Do 20 dec Tot 12.30u school 
17.30-19.00u Kerstviering 
Karen afwezig 

Vrij 21 dec Podiumtijd 

 

Vrijdag 21 december: Kerstpodium 

Het is weer zover! We gaan samen het podium 
op om de vakantie in te luiden. Deze keer dus 
een Kerstpodium. Alle groepen verzorgen een 
fijn optreden. Uiteraard zijn ouders en 
grootouders weer van harte welkom. 
We starten om 11:00 uur met het programma en 
de deuren voor het publiek gaan om 10.55 uur 
open! 
U wordt ontvangen en naar de beschikbare 
plaatsen geleid, alwaar u kunt genieten van alle mooie optredens. 
Deze dag is het leuk om zoveel mogelijk Kersttruien te zien op school. Heb je zo’n trui? Trek 
hem aan, want vrijdag is het Kersttruiendag op De Lindt. 
Denkt u eraan dat de kinderen donderdag 20 december om 12:30u uit zijn.  
 

0-4 jarigen 
Deze week zijn we bij de dagopvang en de peuters 
gestart met het thema "Eet smakelijk". Bij dit thema 
gaat het over verschillende soorten smaken, eten 
en tafelmanieren. De kinderen gaan helpen om de 
tafel te dekken en we zingen liedjes die over eten 
gaan. Het thema Kerst is weer in volle gang. De 
groepen zijn voorzien van kerstbomen die de 
kinderen zelf hebben versierd. Op de BSO zijn we 
ook gestart met het thema Kerst. Ook hier staan 
twee kerstbomen, versierd door de kinderen.  
De kinderen op de BSO hebben flink geknutseld 
deze week. Er zijn kerstbomen geknutseld van 
hout, spijkers en touw en er zijn kerstpotjes 
geverfd. 

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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Activiteitenbijdrage 
In een van onze nieuwsbrieven hebben we geïnformeerd over de activiteitenbijdrage. 

Inmiddels hebben we van ongeveer 70% van de ouders hun activiteitenbijdrage ontvangen. 

Dank je wel! Dankzij u kunnen we van al onze activiteiten voor onze kinderen echt iets moois 

maken. Mocht het u ontschoten zijn………….. Het is nog steeds mogelijk dit over te maken! 

Voor eventuele vragen over de besteding kunt u altijd terecht bij onze ouderraad. 

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode. Het wordt de professionele 
norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk 
geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute 
en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals 
een afwegingskader in de meldcode. Daarin staat dat de professional altijd overlegt met de 
aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Op de Lindt valt deze taak op dit moment nog 
onder IB. Ook wordt in de meldcode omschreven aan welke voorwaarden goede hulp bij 
onveiligheid moet voldoen. Lees verder. 

Klik hier voor een filmpje dat je in 2 minuten meer vertelt over de veranderingen in de 
meldcode. Heeft u vragen over bovenstaande, neem dan contact op met onze Ib’ers. 
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