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Ouderportaal
De eerste ouders hebben zich inmiddels ingeschreven voor ons ouderportaal. Dank jullie wel
voor dit snelle handelen. Sommige leerkrachten zijn het ouderportaal ook al aan het testen,
door zo nu en dan iets te plaatsen.
Vanaf volgende week gaan we onderzoeken hoe we ook de nieuwsbrief via het ouderportaal
kunnen versturen en…….. of het wel deze vorm, frequentie of tijdstip behoudt.
Omdat het een proces is waarin we zelf onderzoekend stappen zetten horen we graag jullie
eerste bevindingen.
Mocht je nog geen brief ontvangen hebben waarop de procedure tot inschrijven staat
omschreven, of heb je nog andere vragen….. Neem even contact op met de leerkracht.
To be continued……

Studiemiddag 17 mei
Vanmiddag staan er weer erg interessante items op het programma. We buigen ons als
team onder andere over onze visie, de formatie en de mogelijke vertaling hiervan. Daarnaast
gaan we samen met meneer Marvin vanuit deze visie praktisch aan de slag met ons
meubelplan en verwachten hier binnenkort meer over te kunnen vertellen. Het wordt weer
een interessante middag!
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TaLindt 2018-2019
Afgelopen woensdag was de aftrap van onze TaLindt. En wat voor een…….
Overal op (en buiten) school ontvingen de kinderen workshops. Het enthousiasme en de
positiviteit spatte er vanaf! Wat een succes weer!
Een extra dank je wel voor alle ouders en vrijwilligers die hier samen met ons weer een
succes van maken. Zonder jullie was dit niet mogelijk! Namens alle kinderen en het team van
OKC De Lindt: DANK JE WEL!

Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag is het schoolvoetbal wegens omstandigheden afgelast. De wedstrijden
worden komende woensdag (22 mei) ingehaald!

0-4 jarigen
Vorige week zijn de kinderen begonnen met het thema 'Ik en mijn familie'.
De kinderen mochten allemaal foto's meenemen van hun families. Ze mochten over die
foto's vertellen in de kring. Ook hebben de kinderen fotolijsten geknutseld, waar ze hun
familiefoto's op konden plakken. Deze fotolijsten hangen op de muren, zodat er gezellige
'familiemuren' zijn ontstaan op de groepen.
De peuters hebben donderdag een leuke buitenspeelactiviteit met de kleuters gedaan. De
peuters mochten in groepen verschillende buitenspellen doen. Ook mochten ze fruit meeeten met de kleuters. Ze hebben hier erg van genoten!
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--De Lindt Verbindt: Informatie van onze partners—

Natuurmarkt
In stadswandelpark de Warande wordt zondag 9 juni een Natuurmarkt gehouden van 12.0017.00u. Meer informatie vindt u in de bijlage.

Ouderbijeenkomst Leesplezier voor kinderen met
leesproblemen in de Bibliotheek Helmond.
Kan jouw kind voor wie lezen moeilijk is leesplezier ervaren? Anoek Dirks, dyslexiespecialist
van BCO Onderwijsadvies, geeft informatie over dyslexie en andere leesproblemen.
Daarnaast geeft ze tips hoe je je kind thuis kunt ondersteunen bij het lezen.
In de Bibliotheek is een Makkelijk Lezen Plein ingericht: hier vind je geschikte materialen om
thuis te genieten van verhalen. In deze bijeenkomst laten de leesconsulenten van de
Bibliotheek je kennismaken met alle materialen. Deze avond is geschikt voor
ouders/opvoeders en leerkrachten.
Datum: 28 mei 2019 19.45-21-45u
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Toegang: € 5,00 inclusief koffie/thee
Voor meer informatie en aanmelden: https://helmondpeel.op-shop.nl/933/ouderbijeenkomstleesplezier-voor-kinderen-met-leesproblemen/28-05-2019

Openbaar
Kindcentrum
De Lindt

Sprengersstraat 1
5708 EV Helmond
0492 547043

www.lindt.nl
lindt@lindt.nl

Kindcentrum de Lindt
kindcentrum_delindt
@OKCdelindt

