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Agenda 
Ma 11 mrt  

Di 12 mrt Harold Afwezig  
14.15-15.30u Spreekuur Gezins-en 
jongerencoach 
15.00u Wetenschap en Techniekcursus 
Groepen 1/2 Kunstmenu 
Karen afwezig 

Wo 13 mrt 08.30u Luizen controle 

Do 14 mrt Verkeerseducatie Dode Hoek en Remproef 

Vrij 15 mrt Verkeerseducatie Dode Hoek en Remproef 

 

Staking 15 maart? 
In het nieuws heeft u vast vernomen dat door verschillende partijen is opgeroepen om op 
vrijdag 15 maart (opnieuw) te staken. Ons bestuur heeft uitgesproken achter de doelen te 
staan, maar gezien de fase van de onderhandelingen twijfels te hebben of een nieuwe 
staking een constructief signaal is. Leerkrachten die gebruik willen maken van hun 
stakingsrecht hebben dit aan kunnen geven, zodat we in beeld konden brengen wat dit zou 
betekenen. Op dit moment is het zo dat OKC De Lindt die dag “open blijft” en de kinderen 
onderwijs krijgen. 

Welkom terug Trudy 
Na de vakantie komt juf Trudy weer terug van haar verlof. Voor vragen rondom zorg kunt u 
weer bij haar terecht. Juf Ellen is de week na de carnaval afwezig! 

Studiemiddag 18 maart 
Maandagmiddag 18 maart staat een studiemiddag gepland. Ons team gaat die middag weer 
hard aan het werk, maar alle kinderen zijn die dag om 12.30 uit. 

Luizenpluizen 
Na de voorjaarsvakantie is er op woensdag 13 maart een volgende luizencontrole. 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. 

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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Waterpokken 
Er heerst waterpokken op school. Hierbij rijst natuurlijk de vraag: 
Kan iemand met waterpokken naar een Kindcentrum, school of werk? 
 
Hierbij volgen wij de richtlijnen van de GGD en zij geven het volgende aan: 
Voelt iemand zich goed? Dan kan hij gewoon naar een kindercentrum, school, werk. 
Waterpokken is al besmettelijk voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te 
voorkomen dat anderen ziek worden. 
 
Heeft uw kind waterpokken? Vertel het dan aan de pedagogisch medewerker of de 
leerkracht. Zij kunnen na overleg met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst andere ouders 
informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van waterpokken bij hun kind. 
 
 

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 12 maart van 14.15u tot 15.30u in het kleine kamertje in de teamkamer. 

Schoolbibliotheek 
Na de carnavalsvakantie zal de bibliotheek op school weer elke donderdag geopend zijn. We 

zijn nog wel op zoek naar ouders die ons mee willen helpen. Heeft u interesse dan kunt u 

zich hiervoor aanmelden bij juf Yvonne via yvonnevanhoof@obsh.nl of bij Renske Zeestraten 

via renske@zeestraten.nl 

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
mailto:yvonnevanhoof@obsh.nl
mailto:renske@zeestraten.nl
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0-4 jarigen 
Het thema "Wat heb jij aan vandaag?" is nog in volle gang. Deze week is dit thema 

gekoppeld aan het thema "Carnaval". De peuters mochten bij de kleuters een 

Carnavalsballon gaan knutselen. Ook zijn er mooie clowns gekleurd bij de peuters.             

Bij de dagopvang hebben de kinderen afgelopen week vooral veel genoten van het mooie 

weer! De kinderen zijn veel buiten op het schoolplein geweest, maar zijn ook naar het parkje 

geweest om daar te spelen.                                                                                                    

Op de BSO is ook aandacht besteed aan de Carnaval. De kinderen hebben het lokaal 

gezellig versierd en er zijn mooie Carnavalswerkjes geknutseld. Verder zijn ook de BSO 

kinderen veel buiten geweest de afgelopen dagen. Het fruit werd buiten opgegeten en 

natuurlijk is er veel gespeeld en zijn we ook met de bso kids naar het parkje geweest.  

 

--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners— 

 

Informatieavond GGD 
Op dinsdag 12 maart organiseert de GGD een informatieavond voor ouders van kinderen die 

regelmatig in bed plassen. In de bijlage vindt u hier meer informatie over. 

 

Jeugddisco Stiphout Lasershow  

Op vrijdag 15 maart is er weer een jeugddisco 
in ’t Aambeeld te Stiphout, ingang 
Kloosterstraat. Kinderen vanaf groep 5 tot en 
met groep 8 zijn weer van harte welkom vanaf 
(LET OP) 19.30 tot 21.30u. 
De toegang is € 1,00 per persoon. Een 
consumptie kost € 1,70. 
Voor meer informatie, zoals data van de 
jeugddisco en het reglement, verwijzen we 
naar www.jeugddiscostiphout.nl 
Agenda 2019: 19 april, 24 mei en 21 juni 
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