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Agenda 
Ma 21 jan Wim afwezig 

Di 22 jan Karen afwezig 

Wo 23 jan  

Do 24 jan 09.00-15.00u Harold afwezig i.v.m. 
directieoverleg 
20.00u OR vergadering. 

Vrij 25 jan  

 

30 jaar De Lindt 
Op 30  januari staat er weer een activiteit gepland in het kader van 30 jaar De Lindt. Dit keer 
gaan we met alle  kinderen van OKC De Lindt een lipdub maken. Een lipdub is een videoclip 
die in één take opgenomen wordt. De clip begint buiten en maakt een slinger door de school 
om vervolgens buiten op de speelplaats met alle kinderen samen te eindigen. We hebben 
gekozen voor het liedje: `Leef`. 
Na de montage zal de lipdub zowel op de website van de school als op de facebookpagina 
van de school geplaatst worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat u kind herkenbaar in 
beeld komt, wilt u dit dan doorgeven aan de eigen groepsleerkracht?  
De komende 2 maandagen gaan we oefenen om er zo voor te zorgen dat iedereen weet wat 
hij/zij moet doen en de opnames op 30 januari vloeiend kunnen verlopen. 
Van de groepsleerkrachten krijgt u nog door wat de kledingvoorschriften zijn voor de groep 
van uw kind. We gaan er samen iets moois van maken en hopen op goed weer die dag! 
 
Team OKC De Lindt 
 

Kwaliteitskaart: Traktatiebeleid 
Zoals u weet werken we op De Lindt met kwaliteitskaarten. Op deze kaarten beschrijven we, 

op allerlei vlakken, onze afspraken. De kwaliteitskaarten worden periodiek geëvalueerd en 

eventueel bijgesteld. Gisteren hebben we met de MR de kwaliteitskaart “traktatiebeleid” 

besproken. De kaart is daar opnieuw vastgesteld en voor u als bijlage toegevoegd.  

 
 

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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0-4 jarigen 
De maand januari staat bij de peuters en de dagopvang in het teken van het thema 
‘Hatsjoe!’. Bij het thema ‘Hatsjoe!’ gaat het over ziek zijn en wat je dan het beste kunt doen.  
Deze week hebben we een verhaal gelezen over Wikki de muis. Wikki voelde zich ziek en hij 
wilde niet spelen.  De dokter kwam om Wikki te onderzoeken. Hij bleek koorts te hebben en 
moest veel rusten van de dokter. Gelukkig was hij snel weer beter!  
De kinderen hebben zelf ook ‘doktertje gespeeld’ met de nieuwe dokterspullen. Er werden 
pleisters geplakt en verbandjes gelegd, maar ook naar harten geluisterd en bloeddruk 
opgenomen. Ook zijn er mooie beterschap kaarten geknutseld door de kinderen. 
 

Alaaaaaaaaaffffff 
Voor de carnavalsoptocht zijn wij op zoek naar bakkersbenodigdheden zoals: 
- pollepels 
- gardes 
- kommen 
- deegrollers 
Heeft u thuis wat liggen dat u niet meer gebruikt, dan kunnen wij deze goed gebruiken! 
 
U kunt deze vanaf maandag inleveren. Op de kamer van Karen staat een doos waar u het in 
kunt doen. Alvast vriendelijk bedankt! 
 
 
Erg leuk om te zien dat zoveel 
kinderen zich hebben 
opgegeven om mee te lopen 
met de optocht!! Mocht je jouw 
zoon en/of dochter nog niet 
hebben opgegeven, dan is 
aanstaande maandag de 
laatste kans om hem en/of haar 
op te geven voor de optocht.  
 
 
We gaan er samen een mooi 
feestje van maken! 
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--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners— 
 

”Ontdek jouw sportweken” 
Vanaf eind januari bieden wij weer op verschillende locaties in Helmond naschoolse lessen 

aan. Wat dacht je bijvoorbeeld van sporten als breakdance, taekwondo, basketbal of 

tafeltennis? Wellicht zijn deze sporten iets voor jou om te ontdekken! Voor alle sporten 

bieden wij twee proeflessen aan waar je gratis aan kunt deelnemen. Er is aanbod voor zowel 

groot als klein! En houd de site goed in de gaten, want na de carnavalsvakantie hebben wij 

weer een nieuwe ronde! Wil jij een van deze gave sporten ontdekken? Schrijf je dan snel in 

op www.jibbplus.nl!  

Cursussen Zorgboog 
Per ingang van januari start de Zorgboog  weer met een aantal leerzame en interessante 
cursussen voor jonge ouders: 
Maandag 28 januari 2019            Mindfulness voor jonge ouders 
Donderdag 7 februari                   Eerst Hulp bij Kinderongelukjes 
Dinsdag 19 februari                      Waardenvol communiceren met je kind 
Donderdag 14 maart                     Reanimatie en AED bij Kinderen 
In de bijlage leest u hier meer over. 
 

Bericht van Commissie Jeugd Keiebijters 
Het Kiezelkeikesfist is een carnavaleske kindermiddag vol met muziek, optredens en vertier. 
Deze middag is voor en door de jeugd en de artiesten zijn dan ook voornamelijk kinderen, zij 
zingen, dansen of staan in de ton als echte Keiekletser. Natuurlijk zijn ook de 
Geüniformeerden van de Kiezelkeikes met hun eigen Prins Briekske aanwezig. Ook Prins 
Briek maakt zijn opwachting. Vorig jaar was de hoofdact Mad Science, er werden allerlei 
technische en wetenschappelijke proefjes gedaan die iedereen verraste. Dit jaar hebben we 
een goochelaar van Hollands Got Talent die allemaal spannende trucs gaat laten zien. Jullie 
komen toch ook? Het Kiezelkeikesfist is op zondag 3 februari in de Traverse. Kaartjes voor 
het Kiezelkeikesfist zijn verkrijgbaar in de webshop. 
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