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Ouderportaal..... Overgangsfase
Afgelopen woensdag heeft ons team een cursus bijgewoond over het ouderportaal. Hier
hebben we uitleg gehad hoe we dit communicatiemiddel optimaal kunnen inzetten. Ons
enthousiasme is alleen maar groter geworden!
We willen ons en u als ouder natuurlijk ruimschoots de tijd gunnen om het gebruik te
optimaliseren. Hiervoor gaan we de laatste weken van dit schooljaar gebruiken. Na de
meivakantie gaan we actieve stappen zetten om de omschakeling te realiseren en wordt u
uitgenodigd om u aan te melden.
In de eerste weken gaan we op twee sporen communiceren, waarbij we naast communicatie
via het ouderportaal ook nog de mail gebruiken. Naarmate we naar het einde van het
schooljaar gaan zullen we steeds meer richting één spoor gaan: Het Ouderportaal.
Na de zomervakantie gaan we helemaal over en wordt ouderportaal met al haar voordelen
en mogelijkheden DE manier van OKC De Lindt.
Nieuwsgierig?.......... https://www.basisonline.nl/Ouderportaal

Lustrum
“Wie jarig is trakteert” is een uitspraak die
we al enkele malen gedaan hebben en
we zijn nog niet klaar met leuke
verrassingen!
Om ons 30-jarig jubileum te vieren
hebben we besloten om op maandag 17
juni met de hele school naar De Efteling
te gaan!
Achter de schermen zijn de
voorbereidingen hiervoor al in volle gang
en na de meivakantie ontvangt u hierover
meer informatie.
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Wandelavond4daagse inschrijving
Dit jaar vindt de wandel4daagse plaats van woensdag 22 mei t/m zaterdag 25 mei.
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als jullie meedoen.
Bij het lopen van de wandelvierdaagse heb je de keuze uit 5 en 10 km.
De afgelopen jaren was er bijna geen animo voor de 10 km. Daarom worden vanuit de OR
geen drinkstops geregeld voor de 10 km. Wel voor de 5 km. Vanaf dit schooljaar mag de
bovenbouw zich ook inschrijven voor de 5 km.
Het inschrijfgeld voor de vierdaagse bedraagt € 3, -.
Als je minimaal 3 dagen meewandelt krijg je op zaterdag een medaille.
Wil je als begeleider ook een medaille ontvangen dan is dat eveneens € 3, Je kunt het inschrijfformulier (zie bijlage) met het inschrijfgeld in een enveloppe in de
ideeënbus doen. (inschrijven kan t/m donderdag 16 mei a.s.)
Overigens kun je ook inschrijfformulieren krijgen bij juffrouw Karen op de administratie.

MR
Binnen de MR zijn we aan het kijken naar de rollen voor volgend jaar. Aan het einde van dit
schooljaar is Patrique Dankers aftredend en herkiesbaar. Trina Mennen is aftredend en niet
herkiesbaar. Dit betekent dat we op zoek zijn naar minimaal 1 kandidaat. Mochten er meer
ouders zich kandidaat stellen dan zal er een verkiezing plaatsvinden. Wilt u meer informatie
over onze MR dan kunt u contact opnemen met één van de leden. U kunt zich kandidaat
stellen tot uiterlijk vrijdag 10 mei.
Vanuit de oudergeleding, Patrique Dankers, Trina Mennen en Cindy van Oorschot.
Vanuit de personeelsgeleding, juf Dorry, juf Ellen en juf Yvonne.

Luizenpluizen
Na de meivakantie is er op woensdag 8 mei een volgende luizencontrole. 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.

0-4 jarigen
Deze week hebben de kinderen gewerkt voor Pasen en Koningsdag. Bij zowel de
dagopvang als de peuters hebben de kinderen een paastak neergezet en versierd. Ook zijn
er paaseieren geschilderd. De kinderen van de dagopvang hebben voor Koningsdag vlaggen
geknutseld. Daarnaast hebben de peuters deze week flink geoefend voor hun optreden bij
het open podium. Ze zullen het lied van de Koningsspelen laten zien.
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30 jaar De Lindt
Zoals jullie allemaal weten bestaat De Lindt dit
schooljaar 30 jaar. Ook deze maand hebben
we voor 30 april iets leuks bedacht.
Maak een leuke, gekke, bijzondere, creatieve
foto van jezelf (of met de hele familie). Dat kan
thuis of op vakantie of ergens in de buurt.
Zet je fantastische foto 30 april op onze
Facebook-pagina en wie weet win jij wel een
leuke prijs. Dat maken we tijdens de
inloopavond bekend.
We zijn benieuwd en laten ons verrassen door
al jullie inzendingen!!

--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners—
Training Levgroep
In augustus vindt de training Plezier op school weer plaats.
Een training voor jongeren die na de zomervakantie overstappen naar het voortgezet
onderwijs. Als bijlage de flyer van deze training waarin u meer informatie vindt.
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