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Agenda 
Ma 25 febr 13.15u Kinderraad 

Di 26 febr 08.30u. Klankbordgroep Level/Up 
15.00u Wetenschap en Techniekcursus 
Wim afwezig i.v.m. cursus 

Wo 27 febr  

Do 28 febr 20.00-22.00u GMR vergadering op OBS De 
Straap 

Vrij 01 mrt Carnavalsviering 

 
Carnaval 2019 
Dit schooljaar vieren we Carnaval samen met de Trudoschool. Samen met de Spurriezeiers 
gaan we ervan uit dat het een heel leuk Carnavalsfeest wordt. 
We starten de dag op onze eigen school. Om 9.00u komen we samen in de hal om het 
Carnavalsfeest te openen. Uiteraard wordt dit door de Raad van De Lindt gedaan. 
Om 9.45u vertrekken we onder begeleiding van leerkrachten en ouders in een optocht naar 
de Smed. In de Smed hebben we samen met de Trudoschool een programma in elkaar 
gezet. De Spurriezeiers komen op bezoek, er zijn optredens van de Huppelmariekes en de 
Bemmelwacht en twee Dj’s draaien Carnavalsmuziek. 
Rond 11.00u gaan de groepen 1 t/m 4 weer terug naar school om daar een eigen 
programma te volgen en rond 12.00u vertrekken de groepen 5 t/m 8 vanuit De Smed om in 
de eigen klas de dag af te sluiten. 
We verwachten dat het een heel leuk feest gaat worden en hebben er zin in! 
Namens de Ouderraad, de Spurriezeiers en ons team… ALAAF! 

Afscheid van juf Nicole 
Tijdens het verlof van juf Trudy heeft juf Nicole op de woensdagochtend met kleine groepjes 
kinderen gewerkt. Het verlof zit er al weer bijna op. Zij gaat na de carnavalsvakantie weer 
beginnen en daarom is komende woensdag de laatste dag van juf Nicole. We willen haar 
heel graag bedanken voor haar inzet en wensen juf Trudy weer veel (leer)plezier op onze 
school.  
 
 

Kinderraad 
Komende maandag komen we voor de 3e keer bij elkaar met de leerlingraad. Naast dat we 
belangrijke zaken over school bespreken, gaan zij ook de lustrumactiviteit van maart 
bedenken. Hiervoor hebben ze de afgelopen twee weken informatie ingewonnen. Ben 
benieuwd welke leuke ideeën er geopperd worden. Wordt vervolgd……..  
 

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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Tevredenheidsonderzoek 
Mocht u nog niet hebben deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek, dan is dit weekend 
uw laatste kans. Begin volgende week “sluiten we de lijnen” en is het niet meer mogelijk. 
Ik wil eenieder die de tijd heeft genomen ons te voorzien van waardevolle feedback hartelijk 
danken voor uw input. De resultaten worden verzameld en binnenkort binnen de MR 
besproken. 
 
 

--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners— 

 

Vriend(innet)jes Training HCHelmond 
Heb je een vriend(innet)je die (nog) niet op hockey zit en die het leuk vindt om een keer mee 
te doen met een training? Kom dan gezellig samen hockeyen en laat je vriend(innet)je 
ervaren hoe leuk het is! De training is voor iedereen en is op: 
Dinsdag 2 april voor de groepen 5 en 6 van 18.00 – 19.00u en, 
Donderdag 4 april voor groep 3 van 16.00 – 17.00u en voor groep 4 van 17.00 – 18.00u 
Je vriend(innetje) hoeft alleen sportkleding aan en sportschoenen die niet uitglijden, voor de 

rest wordt gezorgd. Voor vragen: jongstejeugd@hchelmond.nl 

 

Kaartverkoop Ranjabal 
Vorige week ontving u bij de nieuwsbrief o.a. een bijlage over het Ranjabal en daarin was 

vermeld dat de kaartverkoop ook bij ons op school zou zijn. U kunt naast vanochtend ook 

nog a.s. maandag- en dinsdagochtend tussen 08.20-08.40u kaartjes hiervoor kopen in de hal 

van de school. 
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