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Agenda 
Ma 14 jan  

Di 15 jan 14.15-15.30u Spreekuur Gezins-en 
jongerencoach 

Wo 16 jan 20.00-22.00u GMR vergadering op KC De Rakt 

Do 17 jan 08.30u klankbordgroep Level/Up  
20.00u MR vergadering 

Vrij 18 jan 14.15-15.15u Typecursus 

 

Welkom juf Nicole 
 
Zoals u weet geniet juf Trudy op dit moment van haar verlof en zal tot aan de 
carnavalsvakantie afwezig zijn.  
Dit betekende dat we voor de vakantie, in samenspraak met haar, op zoek zijn gegaan naar 
mogelijkheden om haar taken op te vangen. Dit is ons ook gelukt! 
Haar IB-taken worden deze periode overgenomen door juf Ellen, die daarvoor een dag extra 
op school aanwezig zal zijn. 
Naast haar werkzaamheden als IB-er werkte juf Trudy, net als juf Ellen, ook met enkele 
groepjes buiten de klas. We hebben een onderwijsassistent (juf Nicole) bereid gevonden om 
deze ondersteunende activiteiten op zich te nemen.  
In het onderstaande stukje stelt ze zich aan jullie voor. Wij wensen juf Nicole veel leerplezier 
en succes de komende weken. 
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Afname Cito’s 
De komende weken staan de Cito M-toetsen op de kalender. Dit zijn toetsen, bijvoorbeeld 
rekenen en begrijpend lezen, die veelal bestaan uit verschillende delen. Deze delen worden 
niet op dezelfde dag gemaakt, maar verdeeld over de week. De resultaten worden met u 
besproken tijdens de rapportgesprekken in de week van 18 februari. 
Heeft u eerder vragen, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw zoon of 
dochter. 
 

 

Carnaval  
Voor de kerstvakantie hebben wij in de nieuwsbrief gevraagd wie er mee zou willen lopen 
met de carnavalsoptocht. De vakantie is voorbij, de carnaval is in zicht. Hoogste tijd om je 
aan te melden! De Lindt bestaat dit schooljaar 30 jaar en we willen daarom natuurlijk met 
een grote groep enthousiaste kinderen (en ouders) meelopen ter promotie van onze school! 
Uw zoon en/of dochter krijgt vandaag een inschrijfformulier mee naar huis. 
Deze kunt u uiterlijk vrijdag 18 januari 2019 inleveren in de rode ideeënbus in de centrale 
hal. Dus doe allemaal gezellig mee, want: Op De Lindt is waar het begint! 
 

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 15 januari van 14.15u tot 
15.30u in het kleine kamertje in de teamkamer. 

http://www.lindt.nl/
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--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners— 
 

Urban Matterz Sports Indoor Edition 17 feb 2019 
Op 17 februari zal er in de parkeergarage bij We-Jump en Kidsplaza een eerste editie 
plaatsvinden van Urban Matterz Indoor. Bij deze editie zullen Urban Sports de boventoon 
voeren. De sporten die je deze dag kunt ervaren zijn; BMX, freerunning, breakdance, steps, 
skateboarden, skaten en trampoline tricking en straatvoetbal. Je kunt alle sporten vrij 
beoefenen, maar er zijn ook tijden ingelast waarin de sportaanbieders hun ervaren trainers 
inzetten om korte, maar krachtige workshops te geven om kennis te maken met deze vette 
sporten! Daarnaast zullen er ook demo’s gegeven worden bij de diverse sporten en is er 
zelfs een heuse show van dansgroepen van Unity Eight.  
De sportaanbieders die op deze dag hun kunsten laten zien en de workshops begeleiden 
zijn: We-Jump, Unity Eight, Commit Freerun, 040BMXPARK, Tienerhuis en JIBB Helmond. 
Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom om deel te nemen aan de workshops! Uiteraard 
is het ook voor jongere kinderen en volwassenen vrij toegankelijk! 
De activiteiten zullen zijn tussen 12.30u en 17.30u. Het adres van Urban Matterz Indoor is 2e 
Indumaweg 7 in Helmond. Voor de workshops kan je jezelf vanaf 14 januari inschrijven via 
de website van www.jibbhelmond.nl.  
 

 
 

Jeugddisco Stiphout  

Op vrijdag 18 januari is er weer een jeugddisco (Lasershow) in ’t Aambeeld te Stiphout, 
ingang Kloosterstraat. Kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 zijn weer van harte welkom 
vanaf (LET OP) 19.30 tot 21.30u. De toegang is € 1,00 per persoon. Een consumptie kost  
€ 1,70. Voor meer informatie, zoals data van de jeugddisco en het reglement, verwijzen we 
naar www.jeugddiscostiphout.nl 
Agenda 2019: 15 februari (carnaval disco), 15 maart, 19 april, 24 mei en 21 juni. 
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