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Agenda 
Ma 18 mrt 08.35u Klankbordsessie Level/Up 

Studiemiddag, alle groepen om 12.30u uit 
20.00u MR vergadering 

Di 19 mrt  

Wo 20 mrt 13.30u OBSH Academy  

Do 21 mrt Wim vanaf 11.00u afwezig 
Bezoek Leerkrachten uit Canada aan De Lindt. 

Vrij 22 mrt  

 
Studiemiddag maandag 18 maart 
Maandagmiddag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit. In de middag gaat het team zich buigen 
over allerlei leuke, nieuwe en interessante onderwijskundige processen. We gaan ons bijv. 
richten op een mooie koppeling tussen onderwijs en de aanschaf van nieuw meubilair. 

Resultaten tevredenheidspeiling 
De resultaten van de tevredenheidspeiling zijn binnen. Komende maandag worden de 

resultaten van de verschillende peilingen besproken binnen de MR. Een terugkoppeling zal 

daarna zeker volgen. Houd de nieuwsbrieven de komende weken hiervoor goed in de 

gaten…… 

Oproep voor hulp bij Koningsspelen 
Zoals jullie allemaal wellicht al hebben gezien op de schoolkalender, hebben we met onze 
school op vrijdag 12 april de Koningsspelen. De Koningsspelen worden dit jaar gehouden op 
de velden van PVV. We gaan hier natuurlijk weer een onvergetelijke dag van maken, maar 
dat kunnen we niet zonder jullie hulp! 
We zijn op zoek naar ouders/ verzorgers die op deze ochtend de begeleiding van een spel 
op zich willen nemen. De komende week ontvangen jullie allemaal een oproep op klasbord 
via de klassenleerkracht of jullie mee willen helpen bij deze super leuke, sportieve en 
gezellige dag. 
  
Met vriendelijke groet,  
De Koningsspelen werkgroep  
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0-4 jarigen 
Deze week is het thema "regen" van start gegaan bij de peuters en de dagopvang. De hele 

maand maart zal in het teken staan van de regen en alles wat daarbij hoort. 

We zijn deze week gestart met het verhaal "Masja wil regen". Masja wilde graag in de regen 

spelen, zodat ze haar regenjas, regenmuts en regenlaarzen aan kon doen. Helaas voor 

Masja regende het niet en moesten ze een andere oplossing zoeken. 

Zelf hebben de peuters en de kinderen van de dagopvang genoeg regen gezien deze week. 

Tussen de buien door konden ze naar buiten om naar de plassen te kijken die er door de 

regen lagen. Ook hebben de kinderen paraplu's en regenwolken geknutseld. 

 

--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners— 

JIBB Straatvoetbaltoernooi 
Dit jaar organiseren wij voor alweer voor de 9e keer het straatvoetbaltoernooi in Helmond. 
We kunnen dit jaar weer op de Markt terecht in Helmond, midden in het centrum! 
De vorige editie was op een zaterdag, wat een beetje lastig plannen was met de 
competitieschema’s van de KNVB. Daarom hebben we dit jaar besloten om de Straatvoetbal 
dag in Helmond op vrijdag 3 mei te organiseren, zodat er hopelijk meer jongens en meiden 
met een team mee kunnen doen. Daarnaast gaan we dit jaar weer voor een 4x4 toernooi, 
waardoor er nog makkelijker en mooier gevoetbald kan worden. Naast het toernooi zullen er 
andere gave side events zijn zoals graffiti, gauswheel, pannakooien en smartgoals. 
Misschien kun je zelfs wel op de foto of in de pannakooi met één van de profvoetballers die 
langs komen! Afgelopen week is het eerste bericht over dit toernooi al op onze social media 
kanalen geplaatst. Hou deze dus in de gaten de komende weken. We kunnen jullie wel al 
verklappen dat het inschrijven van teams vanaf 18 maart kan via de website van 
www.jibbplus.nl.  
 
6-9 jaar gemengd            - 09.00-11.00 uur 
10-12 jaar jongens          - 15.00-18.00 uur 
10-12 jaar meiden           - 15.00-18.00 uur 
13-15 jaar jongens          - 11.00-13.00 uur 
13-15 jaar meiden           - 11.00-13.00 uur 
16+ jongens                      - 13.00-15.00 uur 
16+ meiden                       - 13.00-15.00 uur 

 
Daarnaast heeft Helmond Sport aan alle spelers een leuk presentje beloofd!: Alle spelers 
van elk deelnemend team krijgen een ticket waarmee ze gratis een wedstrijd van Helmond 
Sport kunnen bezoeken! 
 
Wij zien jullie graag terug op de straatvoetbal dag op vrijdag 3 mei 2019 op de Markt in het 
centrum van Helmond!  
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