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Agenda 
Ma 18 febr 09.00-10.30u Groep 7/8 Jotham Kunstmenu 

10.45-12.15u Groep 7/8 Olle Kunstmenu 

Di 19 febr 14.15-15.30u Spreekuur Gezins- en 
jongerencoach 
15.00u Wetenschap en Techniekcursus 
Rapportgesprekken 
Karen afwezig 

Wo 20 febr  

Do 21 febr Aanvang zwangerschapsverlof juf Annemiek  
08.30-10.30u Bieb op school 
09.00-15.00u Harold Directieoverleg 
15.15 uur: Bijeenkomst Level/Up 
Rapportgesprekken 

Vrij 22 febr 09.00-10.15u Groep 5/6 Annemiek Kunstmenu 
10.30-11.45u Groep 5/6 Nathalie Kunstmenu 

 

Tevredenheidsonderzoek 
Het loopt goed met de verschillende tevredenheidsonderzoeken. Dank hiervoor! 
Op dit moment hebben alle kinderen van de groepen 5 t/m 8, 79% procent van het personeel 
en 59% van alle ouders de vragenlijst ingevuld. Om een reëel en passend beeld te vormen is 
het zeer waardevol om een hoog percentage deelnemers te hebben, vandaar dat diegene 
die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld volgende week nog een laatste reminder zullen 
ontvangen.  
 

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 19 februari van 14.15u tot 
15.30u in het kleine kamertje in de teamkamer. 

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
mailto:frontofficejeugd@helmond.nl
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0-4 jarigen 
Deze week is er bij de dagopvang en de peuters weer gewerkt aan het thema ´Wat heb jij 
aan vandaag?’. De peuters kiezen in de ochtend welke kleren Puk aandoet. Ze kijken wat 
voor weer het is en bepalen dan wat voor kleren daar bij passen. Bij de dagopvang hebben 
de kinderen geholpen met het wassen van de vieze kleren van Puk.  
Donderdag mochten de peuters meedoen met de speelwerkles bij de kleuters. In het vervolg 
zullen de peuters elke week een uur mee gaan doen met de speelwerkles in beide 
kleutergroepen.  
Ook stond deze week in het teken van Valentijn. De kinderen hebben mooie kaarten 
geknutseld en hebben die meegegeven aan hun papa’s en mama’s.  
Op de BSO is deze week ook aandacht besteed aan Valentijnsdag. Er zijn mooie werkjes 
geknutseld en er zijn heerlijke koekjes en muffins gebakken.  
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