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Agenda 
Ma 11 febr 09.00u. Directieoverleg OBSH op OKC De 

Lindt 
13.00u 2e leerlingraad. 
Rapportgesprekken groep 5/6 juf Annemiek 
20.00u. Bijeenkomst Carnaval. 

Di 12 febr 14.15 – 15.30u. Spreekuur Gezins- en 
jongerencoach. 
15.00u Wetenschap en Techniekcursus 
Rapportgesprekken groep 5/6 juf Annemiek 

Wo 13 febr 11.30u. klankbordgroep Level/Up 
Rapportgesprekken groep 5/6 juf Annemiek 
Uitnodigingen mee voor rapportgesprekken  
12.00u Wim afwezig i.v.m. cursus 

Do 14 febr 15.15u. Teamvergadering 

Vrij 15 febr rapportgesprekken juf Annemiek 
Rapporten meegeven  

 

Tevredenheidsonderzoek. 
Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen voor het oudertevredenheidsonderzoek. De 
looptijd van het onderzoek is twee weken en hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder de 
resultaten zullen zijn. We hopen daarom dat u de tijd gevonden heeft om uw mening te 
geven over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan onze school, maar zeker 
ook op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden! Mocht het aan uw aandacht 
ontschoten zijn, ontvangt u volgende week een mail vanuit Scholen met Succes. 
 

0-4 jarigen. 
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema: "Wat heb jij aan vandaag?". We zullen ons 
hier de hele maand februari mee bezig houden. De kinderen gaan leren over verschillende 
kledingstukken en over het aantrekken/uitdoen van de kleding. De lokalen van de peuters en 
de dagopvang zijn weer mooi versierd in de stijl van het thema. 
Deze week zijn we begonnen met het lezen van het themaverhaal en zijn er mooie truien 
geknutseld. 
 

Inschrijven schoolvoetbal. 
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan het schoolvoetbaltoernooi van 2019? 
Het zou super zijn wanneer De Lindt vertegenwoordigd is met verschillende enthousiaste 
teams. Inschrijven kan nog tot 20 februari! Je kunt het ingevulde inschrijfformulier in de rode 
brievenbus van de school doen.  
 

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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--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners— 

Kind- en jongerentrainingen Levgroep 
Dit eerste kwartaal van het jaar starten er weer veel trainingen voor kinderen en jongeren.  
In de bijlage vindt u een overzicht van deze trainingen met een korte omschrijving en de 
startdata.  

 
Ranja- & Piepersbal 
CV Oranjebuurt organiseert voor de 42ste keer het Ranja- & Piepersbal op woensdag 27 
februari 2019 bij HC Helmond. Voor meer informatie zie de bijlages. 
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