
 

  
     Het Lindeboom Blaadje 

 
 
 

Nieuwsbrief 27  
22 maart 2019 

 

Openbaar Sprengersstraat 1 www.lindt.nl Kindcentrum de Lindt 

Kindcentrum 5708 EV Helmond lindt@lindt.nl kindcentrum_delindt 

De Lindt 0492 547043  @OKCdelindt  

  

Agenda 
Ma 25 mrt  

Di 26 mrt 10.45u Kinderraad 
Wim ’s middags afwezig i.v.m. 
netwerkbijeenkomst 
Karen afwezig 

Wo 27 mrt Eerste wedstrijddag schoolvoetbaltoernooi. 

Do 28 mrt 09.00-15.00u Harold afwezig i.v.m. studiedag 
Karen vanaf 10.00u aanwezig 

Vrij 29 mrt  

 
Studiemiddag 18 maart 
Afgelopen maandag hebben we ons als team gebogen over enkele interessante 
onderwerpen.  
Eén van deze onderwerpen is de aanschaf van nieuw meubilair. Onder begeleiding van 
meneer Marvin zijn we met De Lindt begonnen aan een meubelplan. Dit plan willen we 
verder laten gaan dan “tafeltje eruit – tafeltje erin”. Met kleine stapjes willen we hiervoor de 
rest van dit schooljaar gebruiken, zodat we alles vooraan in het nieuwe schooljaar kunnen 
realiseren. De Level/Up groep draaide ter inspiratie & oriëntatie hiervoor een pilot. Hierdoor 
zult u in de loop van deze weken in die groep zo nu en dan al iets nieuws zien verschijnen. 
 
Op vrijdag 5 april staat de volgende studiedag gepland, met wederom diverse interessante 
items op de agenda. 
 

Lustrum: Escaperoom! 
De afgelopen periode heeft de kinderraad verschillende keren vergaderd. De lustrumactiviteit 
van maart zou namelijk bedacht worden door de kinderraad. 
Uiteindelijk is de keuze gevallen op het maken en uitvoeren van een escaperoom. 
Vooraan in de week bedenken (maken en regelen) de groepen een escaperoom voor een 
andere groep. Op vrijdag de 29e wordt eerst de escaperoom klaargezet en om 09.30u mogen 
de groepen, onder begeleiding van de kinderen van de kinderraad, proberen “te 
ontsnappen”. Complimenten aan de kinderen van de kinderraad voor het bedenken van dit 
idee! Wij wensen alle groepen heel veel plezier bij het bedenken, maken en ontsnappen uit 
een escaperoom. 

 
 
 

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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Ouderportaal 
We hebben als school gezocht naar mogelijkheden om onze communicatie te optimaliseren.  
We zochten naar een manier om op een veilige, eenvoudige en binnen de AVG-passende 
manier om u als ouders te informeren. Daarnaast zochten we ook naar een aanbieder die 
bepaalde processen (waaronder het inschrijven voor bijv. oudergesprekken) zou 
vereenvoudigen en versnellen. In dit proces hebben we verschillende opties en aanbieders 
bekeken en vergeleken. Onze keuze is uiteindelijk gevallen op: het ouderportaal van 
basisonline. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar willen we als school helemaal klaar zijn 
om in een keer goed over te stappen. 
 
Bent u benieuwd? https://www.basisonline.nl/Ouderportaal 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
Komende woensdag 27 maart staat de eerste wedstrijddag voor het schoolvoetbaltoernooi 
gepland. Groep 5/6 speelt dan met 2 teams. De eerste wedstrijd wordt om 13:30u gespeeld, 
de finale staat om 16:45u gepland. Locatie: voetbalvereniging Rksv Mulo, sportpark De 
Braak. Groep 7/8 volgt op woensdag 10 april, nadere informatie volgt tegen die tijd. 
Gisterenavond is de informatie aan alle betrokkenen gestuurd. 
Wie komt onze jongens aanmoedigen? 

 

--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners— 
 

Activiteiten JIBB+                                                             
Jibb+ in de meivakantie/zomervakantie! Doe mee! 
De winter is leuk, omdat we dan kunnen schaatsen, skiën en snowboarden.  
Maar de lente is eigenlijk nog veel leuker! Ben jij er klaar voor om in de meivakantie lekker 
naar buiten te gaan?! We hebben weer een uitdagend, sportief en vernieuwend programma 
voor jullie gemaakt.  
Ben je bijvoorbeeld al ooit over een echt obstacle parcours gegaan, heb je over het water 
heen geskied of heb je al eens baseball gespeeld? Of weet je nog niet precies welke sport bij 
jou past en ga je dat ontdekken tijdens de sportspeeddate? 
We gaan weer verschillende balsporten doen, het water op, rennen, springen, gooien, 
dansen en nog veel meer!!! 
Het aanbod loopt van peuterleeftijd tot voortgezet onderwijs, dus voor ieder wat wils.  
Daarnaast gaan ook de inschrijvingen voor de sportolympiade in de zomervakantie open! Wil 
jij een lekkere sportieve start van de zomervakantie? Schrijf je dan snel in! 
Aanmelden kan vanaf maandag 01-04-2019 vanaf 09:00u voor zowel de meivakantie als de 
sportolympiade op www.jibbplus.nl 
Tot dan! 
 

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
https://www.basisonline.nl/Ouderportaal
http://www.jibbplus.nl/
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Zondag 24 maart 11.30u | Concert leerlingen De 

Vooruitgang 
Komende zondagochtend 24 maart is er een concert door leerlingen van de fanfare. Er zijn 
optredens van het Opleidingsorkest, het Jeugdslagwerkensemble en ‘All-Family-ensembles*’ 
U bent van harte welkom om met het gezin te komen luisteren. 
Het concert is in het fanfaregebouw in de Kloosterstraat, begint om 11.30u en duurt tot 
12.15u. Vrij entree. Leuk als jullie erbij zijn!! 
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