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Agenda
Ma

15 april

Di

16 april

Wo

17 april

Do

18 april

Vrij

19 april

20.00-22.00u GMR vergadering op OBS De
Stroom
08.30u Klankbordsessie Level/Up
14.15-15.30u Spreekuur Gezins- en
jongerencoach
Eindtoets groep 8
Wijkschoonmaakactie groepen 7/8
Studiemiddag team: Ouderportaal
09.00-15.00u Harold afwezig i.v.m. studiedag
20.00u MR vergadering
Koningsontbijt op school
Goede Vrijdag

Formatie en organisatie
Zoals in de laatste nieuwsbrief aangegeven zijn we op dit moment volop bezig met het
aankomende schooljaar. Op studiedagen en vergadermomenten buigen we ons als team
over (on)mogelijkheden en kansen die op ons pad komen, wanneer we kijken naar ons
nieuwe leerlingaantal. Kort na de meivakantie staan weer twee studiemomenten gepland,
waar dit op de agenda staat. Ik houd u op de hoogte.

Ouderportaal
Zoals u hierboven in de agenda hebt gezien, hebben we komende woensdagmiddag een
teammoment gepland om ons te verdiepen in het reilen en zeilen van het ouderportaal.
(https://www.basisonline.nl/page/192/Ouderportaal).
Via een app op uw telefoon heeft u straks alles binnen handbereik.
 De schoolkalender
 Inschrijven voor oudergesprekken
 De nieuwsbrief
 Aanvragen verlof
 Ziekmelden
In de periode tot aan de zomervakantie willen we onze communicatie langzaamaan gaan
overzetten om in schooljaar 2019-2020 helemaal over te gaan!
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Podium
Het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat het Podium een leuk en gezellig moment is voor
kinderen, ouders, opa’s en oma’s. Alle kinderen van de school treden op en alle ouders,
opa’s en oma’s zijn welkom om te komen kijken. Om het Podiummoment goed te kunnen
laten verlopen evalueren we dit met het team. Daarbij wordt gekeken naar organisatie,
veiligheid, optredens, e.d.
Vanuit deze evaluaties zijn we samen tot de volgende conclusie gekomen.
Per jaargroep treedt 1 groep op per Podiummoment. Zo komen alle groepen in een
schooljaar aan bod, hebben we minder wisselingen op het podium en verloopt het geheel
wat vlotter.
Van de groep die optreedt worden de ouders, opa’s en oma’s uitgenodigd, zodat zij hun
(klein)kind kunnen bewonderen. Op deze manier waarborgen we ook de veiligheid in het
gebouw, omdat het op die manier minder druk is.
Op het onderstaande schema ziet u wanneer uw kind podium heeft en daaruit kunt u ook
opmaken of u uitgenodigd bent om te komen kijken.
Podium
Meivakantie
19 april

Muziek
Groep 3/4
Yvonne-Ine

Zomervakantie Groep 7/8
5 juli
Olle

Dans
Groep 5/6
NathalieKristel
Level/Up
Blauw

Drama
Groep 7/8
Jotham

Poëzie
Level/Up
Rood

Vrije keuze
Peuters

Groep 1/2
Wendy

Groep 3/4
Dorry

Groep 5/6
Wendy

TaLindt!
Zoals u vorige week in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn wij op zoek naar ouders die
ons willen helpen bij TaLindt. Er zijn al een aantal ouders die zich hebben opgegeven, maar
we zouden nog meer hulp kunnen gebruiken!
Heeft u een talent of vindt u iets heel leuk om te doen?
U kunt ook 1x komen helpen en dan plaatsen we u in een workshop samen met een
leerkracht. U kunt denken aan: bloemschikken, dansen, dieren verzorgen, programmeren,
techniek, breien/haken, cabaret, potten bakken etc.
Voor vragen of aanmeldingen kunt u mailen naar:
wendymoors@obsh.nl of ollevogels@obsh.nl
TaLindt 2019: elke woensdag van 11.00u tot 12.30u (15 mei t/m 5 juni)
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Verslag voetbaltoernooi
Twee weken geleden konden we een positief verslag geven over de deelname van groep 5/6
aan het schoolvoetbaltoernooi. Afgelopen woensdag (10 april) was de beurt aan groep 7/8.
Zij speelden 8 tegen 8 op een half veld. In de poule werden grandioze uitslagen (4-1, 3-0, 30 en 3-1) neergezet. In de kwartfinales werd aangetreden tegen Dierdonk. Ook zij werden
met 2-0 verslagen. In de finale moesten ze het nogmaals opnemen tegen een team van OBS
Brandevoort, waar ze in de poule ook al tegen gespeeld hadden. Ook ditmaal wisten ze
overtuigend met 3-1 te winnen. Hiermee behaalden ze de eerste plaats en stromen ze door
naar de regiofinale op 15 mei in Beek en Donk. Een knappe prestatie welke met een groot
deel van dit team al 4 jaar op rij behaald is!

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 16 april van 14.15u tot
15.30u in het kleine kamertje in de teamkamer.

EU-schoolfruitprogramma
Na 20 weken wordt komende week de laatste levering verwacht van het
EU-schoolfruitprogramma. Wekelijks werd voor drie dagen voor alle
leerlingen het fruit bezorgd, waarna meneer Wim dit op woensdag,
donderdag en vrijdag verdeelde over de groepen. Samen kennis maken
met diverse soorten fruit en het gezellig samen opeten, mmm. Als Gezonde School
stimuleren wij het eten van gezonde voeding. Het EU-schoolfruitprogramma sluit hier heel
goed bij aan. Na de meivakantie zetten we het eten van fruit tijdens de ochtendpauze voort.
We vragen jullie als ouders ervoor te zorgen dat uw kinderen fruit meebrengen.
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Koningsdag
Op 27 april is het Koningsdag en dan is er in
Stiphout ook weer van alles te doen. In de
bijlage vindt u vast het programma van deze
dag.

--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners—

Voorstellingen Annatheater
Op 18 en 19 mei spelen 50 kinderen en jongeren 5 voorstellingen bij Anna Presenteert.
Daarmee sluit het Annatheater het seizoen van hun Jeugdtheaterschool af.
Meer informatie vindt u in de bijlage.

Activiteiten Cacaofabriek
Op Tweede Paasdag, zondag 22 april, worden er tal van activiteiten gehouden in en om de
Cacaofabriek. U leest hier meer over in de bijlage.
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