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Agenda 
Ma 01 april Harold afwezig i.v.m. directieoverleg 

Di 02 april  

Wo 03 april 08.30u Luizen her controle 
11.30u. Klankbordsessie Level/Up 
12.15-12.45u Spreekuur Logopedie 

Do 04 april  

Vrij 05 april Studiedag, alle kinderen vrij 

 
Oudertevredenheidspeiling  
Enige tijd geleden hebben we als OKC De Lindt deelgenomen aan een 
oudertevredenheidspeiling. 62% van de ouders heeft de tijd gevonden om hun mening te 
geven over hetgeen zij belangrijk, waardevol en plezierig vinden aan onze school, maar 
zeker ook op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden! 
Dank voor uw tijd en waardevolle feedback.  
  
Het gemiddelde rapportcijfer dat door onze ouders wordt uitgesproken is een 7.47 en daar 
zijn we heel blij mee! 
  
In de rapportage staat veel bruikbare informatie waarmee we de komende tijd als school aan 
de slag kunnen. De resultaten uit de verschillende peilingen worden zowel in een 
teamvergadering als tijdens de komende MR-vergadering besproken. 
Om u een beeld te geven heb ik hieronder twee “top 3’s” uit de oudertevredenheidspeiling 
opgenomen. 
  
Uw top 3 “Ontevredenheid” 
1)      Speelmogelijkheden op het plein 
2)      Veiligheid op weg naar school 
3)      Veiligheid op het plein 
  
 
 
Uw top 3 “Tevredenheid” 
1)      Inzet en enthousiasme van de leerkracht 
2)      Huidige schooltijden 
3)      Uiterlijk van het gebouw 
  
Volgende week informeer ik u graag over de resultaten van de leerling-tevredenheidspeiling. 

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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Studiedag vrijdag 5 april 
Volgende week vrijdag gaan we als team weer aan de slag met verschillende 
onderwijskundige processen. In de ochtend gaan we op bezoek bij verschillende scholen en 
bij terugkomst buigen we ons, onder andere, over de formatie van volgend schooljaar en het 
werkverdelingsplan. De kinderen zijn de gehele dag vrij. 
 

Logopedie Spreekuur 
Tijdens de informatiebijeenkomst aan het begin van dit schooljaar is aangegeven dat er een 
paar keer per jaar een inloopspreekuur logopedie plaats zal vinden. Het komende 
inloopspreekuur zal zijn op woensdag 3 april om 12.15u in het kleine kamertje in de 
teamkamer. Tijdens dit spreekuur kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van spraak, 
taal, stem, ademhaling, gehoor, lees- en spellingsproblemen, afwijkende mondgewoonten of 
eventuele slikklachten. Kom gerust vrijblijvend langs.  
Ymke Meeuwsen-Teeven,  
Logopedist en dyslexiebehandelaar, 
Logopediepraktijk Stiphout. 
www.logopediepraktijkstiphout.nl 
 

 
 
 

Lustrum; escaperooms 
Nadat de kinderraad gekozen had voor “escaperoom als lustrumactiviteit”, zijn de kinderen 
de gehele week al in de weer geweest om een gave escaperoom te maken voor een andere 
groep. De mooiste en moeilijkste uitdagingen, puzzels en zoektochten zijn bedacht. Wat gaaf 
om de kinderen op die manier te zien samenwerken. 
Ook voor de groepen 1/2  heeft de kinderraad een fantastische uitdaging bedacht en 
klaargezet. Vandaag gaat iedere groep proberen “te ontsnappen” en dat belooft spannend te 
worden…..  

Luizenpluizen 
Woensdag 3 april is er een luizen her controle. 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
http://www.logopediepraktijkstiphout.nl/
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De Lindt 1 

Verslag Schoolvoetbaltoernooi groep 5/6 
Er hebben 2 teams deelgenomen. 
De Lindt 1 bestond uit de volgende spelers: Brendan, Nick, Daan, Sam, Isa, Jethro, Bram en 
Hugo. Ondanks alle strijd die zij hebben geleverd onder aanmoediging van coach Eddy 
Mennen, wisten zij helaas geen wedstrijd te winnen. Desondanks hebben zij hun nette en 
sportieve inzet getoond! 

 
De Lindt 2 

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


 

  
     Het Lindeboom Blaadje 

 
 
 

Nieuwsbrief 28  
29 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  

  

De jongens van De Lindt 2 waanden zich in hun poule in een schiettent. Met 42 goals voor 
en 1 tegen werden alle wedstrijden overtuigend gewonnen en speelden Loek, Mink, Jan, 
Lenn, Keano, Noah en Rafael zich naar de kruisfinale. Rafael kon daar helaas niet bij zijn, 
maar Jethro was een prima vervanger. In een zinderende wedstrijd waar De Lindt vier keer 
op voorsprong kwam werd in de eindfase helaas verloren van de Trudo. Het was een derby 
in de ware zin van het woord. Onze boys lieten hun koppies niet hangen en wonnen de 
wedstrijd om de derde en vierde plaats tegen De Bundertjes met minimaal verschil: 1-0 door 
een fraaie goal van Loek. De beker werd met gejuich ontvangen. Goed gedaan!   
Mede dank aan Luc de Graaf voor de bijdrage van het verslag van De Lindt 2 en zijn 
coachende ondersteuning aan dit team samen met Rafael Arenas.  
Woensdag 10 april gaat groep 7/8 de strijdt aan! 
 
 
 

 

0-4 jarigen 
Deze week was de laatste week dat er werd gewerkt aan het thema “regen” 
bij de dagopvang en de peuters. De kinderen van de dagopvang zijn een stuk gaan 
wandelen. Ze kwamen onderweg plassen tegen waar ze in konden springen en stampen. 
Het heeft deze week niet veel geregend. Daarom zorgden we gewoon zelf voor regen. De 
kinderen mochten hun paraplu's binnen openen en de leidsters zorgden voor de regen. 
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