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Agenda 
Ma 07 jan  

Di 08 jan  

Wo 09 jan 08.30 Luizen controle 

Do 10 jan   

Vrij 11 jan  

 

Bibliotheek op School 
Na een aantal oproepen in de nieuwsbrief én op klasbord om (groot)ouders te werven voor 

onze BoS hebben we helaas te weinig respons gekregen. We hebben daarom moeten 

besluiten om de Bos na de kerstvakantie nog maar 1x per 2 weken te openen. Dit betekent 

dat op alle even weken (van de jaarkalender) op de donderdag de bieb van 8.30u – 10.00u 

geopend is voor het innemen en uitlenen van boeken. Samen met de ouders van de BoS-

ouders gaan we op zoek naar mogelijkheden om de BoS zo snel mogelijk weer 1x per week 

open te krijgen. Mocht u toch interesse hebben om mee te helpen, laat het dan even weten 

aan juf Yvonne (yvonnevanhoof@obsh.nl) 

Luizenpluizen 
Na de kerstvakantie is er op woensdag 9 januari 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. 
 

Bedankt tutoren!                                                                                                                         

In de afgelopen anderhalf jaar hebben leerlingen van groep 7, nu 8, als tutor meegewerkt 

aan het succes van het leesprogramma BOUW!. Wekelijks stonden ze op maandag en 

woensdag al voor half 9 klaar om met hun leerling van groep 4, nu 5, een kwartier te gaan 

werken aan BOUW! Ze kregen een cursus, lazen de opdrachten voor, hielpen bij het 

uitvoeren van de opdrachten en wat nog belangrijker was: ze gaven de leerlingen positieve 

complimenten en plezier in het leren lezen. Kortom echte maatjes! Alle leerlingen zijn 

daardoor enorm vooruit gegaan! Deze week hebben de leerlingen van groep 5 het 

programma afgesloten, maar werken een aantal leerlingen uit de groepen 3 en 4 nog met 

BOUW! en met hun tutoren. Voor en door De Lindt! Beste tutoren, heel hartelijk dank voor 

jullie inzet en enthousiasme! Op het einde van het schooljaar sluiten we het samen op 

gepaste wijze af. 

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


 

  
     Het Lindeboom Blaadje 

 
 
 

Nieuwsbrief 17  
21 december 2018 

Openbaar Sprengersstraat 1 www.lindt.nl Kindcentrum de Lindt 

Kindcentrum 5708 EV Helmond lindt@lindt.nl kindcentrum_delindt 

De Lindt 0492 547043  @OKCdelindt  

  

Carnaval 
De kerst op school is nog niet voorbij of het volgende feest staat alweer voor de deur. 
ALAAF!!! De carnaval is weer in aantocht en wat zou het leuk zijn als we met de hele school 
weer een mooie prijs binnen kunnen slepen! 
Graag willen we op tijd weten wie er mee wil doen met de optocht. 
We hebben het streven om uiterlijk 11 januari 2019 alle aanmeldingen binnen te hebben. 
Je kan je aanmelden op volgend e-mailadres: astrid.raaymakers@live.com 
Geef aan of je 1 en/of 2 dagen (zaterdag Stiphout en zondag de grootste optocht van het 
zuiden in Helmond) mee wil lopen en welke ouders en kinderen mee lopen (graag klas 
opgeven van je kind) 
 

 

Wij zijn alweer volop bezig met alle voorbereidingen en er wordt weer druk gebouwd, dus 
laten we er weer gezamenlijk een fantastisch feest van maken! 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
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0-4 jarigen 
Deze week is er weer fijn gewerkt aan de thema's door de kinderen van de dagopvang en de 

peuters. Zo begon de week met het verjaardagsfeestje van juf Veerle. Ze had lekkere, 

gezonde traktaties meegenomen, wat perfect binnen het thema "Eet smakelijk" paste. Ook 

hebben de kinderen de hele week mogen smullen van een kerstlunch. De kinderen mochten 

zelf wat lekkers meenemen en de leidsters zorgden voor wat extra's. Deze week zijn er ook 

weer mooie knutselwerkjes gemaakt. Alle kinderen mochten een kerstbal verven en een 

kerstkaart versieren. Ook op de BSO werden de kinderen verwend met een kerstlunch. Ze 

hebben heerlijk gegeten van de krentenbollen, broodjes en andere lekkernijen.  

 

 
 

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

Trainingen Lev groep 
In januari starten er weer nieuwe groepen van de trainingen van “Positief opvoeden”.  
Als bijlage vindt u een flyer met informatie over deze trainingen:  
- Positief opvoeden voor ouders van kinderen van 0-12 jaar  
- Positief opvoeden voor ouder van tieners (12-17 jaar)  
- Positief opvoeden voor gescheiden ouders  
U leest hier ook wat de kosten zijn en hoe u zich kunt aanmelden. 
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