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Agenda 
Ma 04 febr  

Di 05 febr 15.00u Wetenschap en techniekcursus 
Karen afwezig 

Wo 06 febr 08.30u Luizen her controle 

Do 07 febr Meneer Wim ’s middags afwezig i.v.m. cursus. 

Vrij 08 febr Groep 5/6 Annemiek krijgen rapport mee 

 

Tevredenheidsonderzoek 
Ik wil u van harte uitnodigen om ons via het komende tevredenheidsonderzoek te informeren 
over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, én op welke punten 
u vindt waar verbetering plaats zou moeten vinden. 
 
Vooraan in de komende week wordt u, via de mail, uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
tevredenheidsonderzoek. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen.  
 
Bij voorbaat dank voor uw mening! 

Rapportgesprekken 
Op dinsdag 19 februari en donderdag 21 februari worden de rapportgesprekken gehouden. 

U kunt hiervoor uw eigen afspraak inplannen via de intekenlijst die van maandag 4 feb. t/m 

vrijdag 8 feb. bij de klassen hangt. Op woensdag 13 februari krijgt u via uw kind de 

uitnodiging voor het gesprek.  

In verband met de zwangerschap van juf Annemiek zijn de rapportgesprekken voor haar 

groep op andere momenten. De ouders zijn hierover onlangs geïnformeerd. 

De leerkrachten van de Level/Up klas zijn op dit moment een opzet aan het maken voor een 

nieuwe gesprekkencyclus, waarbij de ouders uitgenodigd worden op een woensdag- of 

vrijdagmiddag. Ouders ontvangen hierover zeer binnenkort meer informatie.  
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Level/Up 
Sinds augustus hebben we in onze school de Level/Up-groep. 
Dat er grote behoefte voor is blijkt uit de voortdurende belangstelling van ouders. De groei 
van Level/Up betekent dat we steeds keuzes moeten maken.  
Keuzes die we als OKC De Lindt telkens aan onze visie op onderwijs koppelen.   
 
Ik geef u graag wat meer informatie over de huidige opzet. 
 
Op dit moment hebben we één Level/Up groep van ongeveer 30 kinderen (van groep 2 t/m 
groep 8) en maken we gebruik van twee lokalen. De kinderen werken op zijn of haar niveau 
en worden ook (bijv. bij instructies) ingedeeld op dat niveau. Dit betekent dat de 
samenstelling van de groepen in de lokalen per activiteit anders kan zijn. Voor de 
kernvakken maken zij gebruik van Snappet. Verder participeren ze bij vieringen en andere 
gezamenlijke momenten net als alle andere groepen van onze school.  
 
Tot aan de meivakantie nemen we voor de Level/Up geen nieuwe leerlingen meer aan. Ook 
het aantal nieuwe leerlingen tot aan de zomervakantie is begrensd. We gaan dit jaar niet 
over de 35 leerlingen. 
 
Mocht u meer informatie willen of nog vragen hebben ben ik altijd bereid tot overleg. 

0-4 jarigen 
Deze week sluiten we bij de dagopvang en de peuters het thema ‘Hatsjoe!’ af. De kinderen 
hebben deze maand veel geleerd over ziek zijn en wat je het beste kunt doen als er iemand 
ziek is. Hierdoor is Puk gelukkig weer helemaal beter. 
Ook mochten de kinderen van de dagopvang en de peuters deze week meedoen aan de 
lipdub van het Kindcentrum. Maandag mochten ze voor de laatste keer oefenen en 
woensdag werd het opgenomen. Het was erg knap dat de kinderen (zelfs bij de 6ekeer!) zo 
goed hun best deden. 
 

Luizenpluizen 
Woensdag 6 februari is er een volgende luizen her controle. 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. 
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--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners— 
 

Schoolvoetbaltoernooi basisonderwijs groep 5 t/m 8 

In het voorjaar staat het schoolvoetbaltoernooi basisonderwijs weer op de agenda. Er staan 
vooralsnog 2 woensdagmiddagen gepland waarop gespeeld gaat worden: groep 5/6 
(gemengd) en groep 7/8 meisjes spelen op woensdag 27 maart, groep 7/8 jongens op 
woensdag 10 april. Er zal gespeeld worden bij voetbalvereniging Rksv Mulo op sportpark de 
Braak. Aanvang 13:30u. 
In de bijlage tref je het inschrijfformulier aan. Dit zal ook nog uitgedeeld worden in de 
groepen 5/6 en 7/8. Aangezien we vorig jaar goede prestaties hebben neergezet, hebben we 
dit jaar de eer hoog te houden! Schrijf je dus in en doe mee! 
Voor vragen kan je terecht bij John Ulrich, e-mail: familie.ulrich8@gmail.com, telefoon: 06-
48189578. 

Activiteiten JIBB 
Nog energie over na alle drukte van de carnaval? Dan hoef je rest van de carnavalsvakantie 
echt niet stil te zitten, want in deze vakantie heb je de kans om mee te doen aan te gekke, 
maar ook vette en nieuwe activiteiten!  
Denk aan trampoline springen, waterpolo, zaalvoetbal en het Helmonds kampioenschap 
tikkertje. Ook voor de kleinste kids is er van alles te doen, zoals taekwondo, handbal of 
ouder-kind weerbaarheid. Onze Junior Jibb’ers organiseren ook weer een activiteit, namelijk 
Levend Mario Kart & Levend ganzenbord. Dit is nog lang niet alles, er zijn genoeg leuke 
activiteiten te doen in de carnavalsvakantie! Voor meer informatie zie de bijlages. 
 

Kies je instrument: vanaf komende dinsdag 15.30u 

tot aan meivakantie 
Voor het eerst kun je in De Vooruitgang alle instrumenten, van strijkinstrumenten t/m trompet 
en gitaar, gaan uitproberen.  
Blazen, tokkelen, strijken, roffelen… wat lijkt jou leuk? Saxofoon of toch gitaar? Misschien 
piano…. of trompet! Maar slagwerk is ook wel erg gaaf… Het kiezen van een instrument valt 
niet mee, er zijn zoveel mogelijkheden en vooral ook zoveel leuke instrumenten. Het liefste 
zou je eerst alles uit willen proberen voor je een keuze maakt! Dat kan tijdens de 
cursus Kies-je-instrument! Op dinsdag 5 februari start een nieuw cursus in De Vooruitgang in 
Stiphout. 12 weken tot aan meivakantie voor € 9,95 per les. Leerlingen van groep 3-6 
kunnen nu inschrijven via kunst-kwartier.nl of de fanfare. Zie https://www.kunst-

kwartier.nl/cursussen/muziek/?subcategorie=kies-je-instrument&categorie=spelen-met-muziek of bij Jan 
van Bommel (06 419 24 824) 
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