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Agenda 
Ma 08 april Ellen afwezig 

Di 09 april Karen afwezig 

Wo 10 april 20.00u OR vergadering 

Do 11 april 09.00-15.00u Harold afwezig i.v.m. 
directieoverleg 

Vrij 12 april Koningsspelen (zie bijlage) 

 
Leerlingtevredenheidspeiling 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben deelgenomen aan een 
leerlingtevredenheidspeiling. Zij geven aan ook heel tevreden te zijn met de school. 
  
Het gemiddelde rapportcijfer dat door onze leerlingen wordt uitgesproken is een 8.17. 
Natuurlijk zijn we daar héél trots op!  
  
De leerlingen voorzien ons in de rapportage van directe feedback. Dit is waardevolle 
informatie voor ons om mee aan de slag te gaan.  
 
Om u een beeld te geven heb ik hieronder wederom twee “top 3’s” opgenomen. 
  
De top 3 “Ontevredenheid” 
1)      Waardering lezen 
2)      Antwoorden op toetsen worden besproken 
3)      Aantrekkelijkheid van het schoolplein 
 
De top 3 “Tevredenheid” 
1)      Juf/ meester is aardig 
2)      Veiligheid in de klas 
3)      Juf/ meester legt goed uit 
  

Nieuwe schoolplein? 
In de laatste gesprekken met de gemeente is ons een tijdpad gegeven voor het 
gereedmaken van het nieuwe plein. 
Alles bevindt zich nu in de laatste fase. Denk daarbij aan: planning, maken van de 
werktekening, uitzetten offertes, inplannen, et cetera. 
Uit deze planning komt helder naar voren dat het plein dit schooljaar niet helemaal af zal 
geraken! Alles ziet er wel naar uit dat dit schooljaar een mooi begin gemaakt zal worden met 
de aanleg. Ik houd u natuurlijk op de hoogte. 

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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Nieuwe Website & Ouderportaal 
Sinds afgelopen vrijdag hebben we een nieuwe, frisse website. We zijn heel benieuwd wat u 
er van vindt. http://www.lindt.nl/ 
 
Een tijdje geleden hebben we u geïnformeerd over onze ontwikkeling richting “ouderportaal” 
(https://www.basisonline.nl/page/192/Ouderportaal).  
 
Doordat het ouderportaal gekoppeld kan worden aan een app op uw telefoon heeft u altijd 
alle informatie en mogelijkheden binnen handbereik. 
 
Denk hierbij onder andere aan: 

 De schoolkalender 

 Inschrijven voor oudergesprekken 

 De nieuwsbrief 

 Aanvragen verlof 

 Ziekmelden 
 
Op woensdagmiddag 17 april ontvangt het team een training, zodat we als school ons 
gereed kunnen maken voor een volledige overstap naar ouderportaal. 
 
Van de meivakantie tot aan de zomervakantie willen we onze communicatie langzaamaan 
gaan overzetten om in schooljaar 2019-2010 helemaal over te gaan! 
 

 
 

Oproep, TaLindt 2019! 
Ook dit jaar gaan we weer met de talenten van onze leerlingen, leerkrachten en ouders aan 
de slag. Heeft u een talent en vindt u het leuk om een workshop alleen of samen met iemand 
te verzorgen/begeleiden, laat het ons dan weten! Als u niet in de gelegenheid bent om vier 
keer te komen helpen, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Alle hulp is welkom! 
Voor vragen of aanmeldingen kunt u mailen naar wendymoors@obsh.nl / 
ollevogels@obsh.nl of stap even naar binnen! 
Dit schooljaar is TaLindt op vier woensdagen gepland van 15 mei t/m 5 juni van 11.00u tot 
12.30u. De TaLindt-ochtend van 8 mei is komen te vervallen.  
 

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.lindt.nl/
https://www.basisonline.nl/page/192/Ouderportaal
mailto:wendymoors@obsh.nl
mailto:ollevogels@obsh.nl
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0-4 jarigen 
De maand april staat bij de dagopvang en de peuters in 
het teken van 'Knuffels'.  
Deze week is de introductie van het thema geweest. De 
kinderen mochten zelf een knuffel meenemen. In de 
kring mochten de kinderen hierover vertellen. Er werd 
besproken hoe de knuffel eruit ziet, hoe de knuffel voelt 
en hoe de knuffel heet.  
Verder zijn de kinderen begonnen met het knutselen van 
knuffels. Ook zijn we begonnen met het thema "Lente". 
De kinderen van de dagopvang hebben een voelboekje 
gelezen/gevoeld over boerderijdieren. Vervolgens 
gingen ze samen de dierengeluiden na doen.  

 

--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners— 

 

Cursussen Zorgboog 
Per ingang van april 2019  start de Zorgboog  weer met een aantal leerzame en interessante 
cursussen voor jonge ouders: 
Woensdag 10 april           Eerst Hulp bij Kinderongelukjes 
Donderdag 11 april          Waardenvol communiceren met je kind 
Woensdag 23 mei            Reanimatie & AED 
Maandag 3 juni                Mindfulness voor jonge ouders 
Voor meer informatie en/of aanmelden zie de bijlage. 
  

Jeugddisco 
Op vrijdag 19 april is er weer een jeugddisco in 't Aambeeld in Stiphout, ingang aan de 

Kloosterstraat. Dit keer met het thema ORANJE!  Kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 

zijn weer van harte welkom vanaf 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 
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