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Dit jaar zetten we onze hoed op en kijken we  
naar alle talenten en verrassingen onder die hoed. 

Zo kunnen we elkaar verrassen…… 
We wensen iedereen een g(h)oed schooljaar toe ! 

 

NIEUWSBRIEF  



Dag iedereen, 
 
Wij hopen dat we met het schoolteam en de ouders - als het om de opvoeding 
van uw kind gaat – dezelfde hoed opzetten. 
Goede samenwerking is elk schooljaar opnieuw heel belangrijk! 
U kan als ouder steeds een afspraak maken met de directie of met de 
klasleerkracht. We organiseren oudercontacten, en ook bij de leden van het 
schoolbestuur kan u terecht. 
We toveren SAMEN een goed schooljaar uit onze hoed! 
 
Verdeling personeel schooljaar 2018-2019 : Wat toveren ze uit hun hoed? 
 
KLEUTERSCHOOL 
Rode klas (geboortejaar 2016 ) : Juf Mie 
Blauwe klas : juf Sigrid 
 De eerste periode gaan de rode en blauwe klas heel nauw samenwerken 
Groene klas : Juf Lucia 
Gele klas : Juf Kim 

Juf Mie, juf Sigrid en Juf Lucia werken 20/24 en worden vervangen door juf 
Maggy. Na de Kerstvakantie neemt iemand anders de uren van juf 
Maggy over. Juf Maggy neemt ook nog enkele zorguren op in de 
kleuterschool. 

Sporten: Juf Maddy 
Kinderverzorging : Juf Clarisse 
 
LAGERE SCHOOL 
1ste lj : Juf Ria 
2de lj : Juf Liane en Juf Leen Cools 
3de lj : Juf Zoë 
Zorg 1ste graad: Juf Els M ( tot aan de Kerstvakantie ) 
Zorg 3de lj : Juf Maggy 
4de lj : Juf Greet 
5de lj : Juf Yana 
6de lj: Mr Rudi 
Zorg 4-5-6 : Juf Leen C 
ICT mr Wim 
Sport: Juf Maddy 
 
ZORGCOORDINATIE  Leen De Maeyer 
SECRETARIAAT Veerle Buyens 
DIRECTIE  Els van Veldhoven 
ICT   meester Wim 
MIDDAGMOEDERS Adrienne Schalk, Myriam Van Linden,  

Nadja Van Ginneken, Veerle Buyens 
ONS POETSPLOEG  Els Lauwers – Chris Konings – Tony Neys 
 
 



   Neem ook geregeld een kijkje op onze website 
voor een volledige jaarkalender ! 

 
Schoolvakanties schooljaar 2018-2019 : 
Herfstvakantie : van maandag 29 oktober t.e.m. zondag 4 november 
Kerstvakantie : van maandag 24 december t.e.m. zondag 6 januari 
Krokusvakantie : van maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart 
Paasvakantie : van maandag 8 april t.e.m. Paasmaandag 22 april 
Hemelvaartsdag : 30 mei + Brugdag 31 mei 
Pinksterweekend : 8 – 9 – 10 juni 
 
Pedagogische Studiedagen en Facultatieve verlofdagen: 
facultatieve dagen: vrijdag 28/09/18 en maandag 11/02/19 
pedagogische studiedagen zijn telkens op een woensdag:  
3/10/18 - 5/12/18 - 15/05/19 
 
Andere belangrijke data :  
-1 september : bakje troost 

Alle (groot)ouders zijn uitgenodigd voor een tasje thee / koffie bij aanvang 
van de eerste schooldag. Dankzij de hulp van de ouderraad staat in de 
refter alles klaar om wat bij te babbelen of troost te zoeken. 
Ideaal voor nieuwe ouders om kennis te maken. 
Ideaal voor andere ouders om terug de draad op te nemen. 
 

- zaterdag 8 september 2018 : kinderfuif + gezellig samenzijn ouderraad  
-donderdag 4 oktober 2018 : fiets-behendigheidsparcours voor 4de-5de en 6de 
-donderdag 11 oktober : Technopolis on tour voor 4de-5de en 6de  
-maandag 15 oktober : “Haar en Snaar” -lagere school ( klassieke muziek ) 
-dinsdag 4 december : Sinterklaas komt op bezoek 
- zaterdag 15 december: kersmarkt – fakkeltocht  
-dinsdagavond 22 januari 2019: info-avond Leren Leren voor 5de en 6de lj 
-vrijdagnm 11 januari 2019: nieuwjaarsreceptie voor de kinderen 
-vrijdag 1 maart 2019 : Carnavalsdag 
-Woensdagnm 24 april Buitenspeeldag 
-Dinsdag 7 mei : 3de lj gaat op reis in onze gemeente 
-zondag 19 mei 2019 : familiedag 
-21-24 mei 2019 : kasteelklassen voor 4de en 5de lj 
-zondag 26 mei 2019 : Eerste Communie 

Een blik op de volgende maanden….  



-woensdag 5 juni : schoolfotograaf 
-zondag 9 juni 2019 : Vormsel – Plechtige Communie 
-woensdag 26 juni : receptie schoolverlaters ? 
 
Schooljaar 2019-2020 : CIRCUS PICOLINI 8 en 9 november 2019 
 
Instapmomenten schooljaar 2018-2019 
Voor de kleuters die instappen op 1 september ’18     
 Op vrijdag 31 augustus van 10u tot 11.30u 
Voor de kleuters die instappen na de herfstvakantie op 5 november’18   
 Op woensdag 24 oktober van 8.45u tot 9.45u 
Voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie op 7 januari ‘19 
 Op woensdag 19 december van 8.45u tot 9.45u 
Voor de kleuters die instappen op vrijdag 1 februari ‘19     
 Op woensdag 30 januari van 8.45u tot 9.45u 
Voor de kleuters die instappen na de krokusvakantie op 11 maart ‘19 
 Op woensdag 27 februari van 8.45u tot 9.45u 
Voor de kleuters die instappen na de paasvakantie op 23 april ‘19 
 Op woensdag 3 april van 8.45u tot 9.45u 
Voor de kleuters die instappen op 3 juni ‘19 
 Op woensdag 29 mei van 8.45u tot 9.45u 
 
 
Stichting Vlaamse Schoolsport heet vanaf nu MOEV 
Het zal even wennen zijn, maar vanaf dit schooljaar spreken we niet meer van 
SVS-activiteiten; Het wordt MOEV.   MOEV zet elke school in beweging!  
 
Taalbad voor anderstaligen 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die onze kleuters, die geen Nederlands spreken,  
spelend begeleiden om hen zo Nederlandse woordjes te leren. Wie heeft een 
groot kinderhart, wat geduld en tijd ? Neem contact op met de directie of de 
zorgleerkrachten. 
 
 
 

 

     
 

 



Beste ouders, 
 
Hopelijk heeft iedereen genoten van de zomervakantie en kunnen we er weer 
een sportief jaar van maken! Graag geef ik jullie nog enkele praktische 
afspraken/regelingen mee wat betreft de sport-en zwemles. 
 
De lagere school sport op dinsdag en donderdag :  
Dinsdag :                                                                       
8.45u-9.35u : 2°lj (zij verzamelen op speelplaats Brasschaatstwg.)                                                                                                       
9.35u - 10.25u: 1°lj                                                                                                 
10.40u-11.30u : 3°lj  
13u - 13.50u: 4°lj                                                                                                    
13.50u - 14.40u : 5°lj                                                                                              
14.55u-15.45u : 6°lj  
Donderdag :  
8.45u-9.35u : 5°lj                                                                                             
9.35u - 10.25u: 6°lj                                                                                                 
10.40u-11.30u : 4°lj 
13u-13.50u : 1°lj  (zij verzamelen op speelplaats Brasschaatstwg.)                                                                                                       
13.50u -14.40u : 2°lj                                                                                               
14.55u-15.45u : 3°lj (afhalen vooraan aan de poort van Brasschaatstwg.) 
 
De leerlingen van het 1°lj krijgen de eerste week hun sportuniform mee naar huis. 
Gelieve hun naam erin te schrijven en in een turnzak mee terug naar school te 
geven samen met WITTE pantoffels! Wie zelf een EFFEN DONKER BLAUWE short 
heeft mag deze gebruiken en die van school mee terug geven (zonder naam 
uiteraard).  
Leerlingen van het 4°-5° en 6°lj brengen vanaf september sportschoenen mee in 
een aparte zak. Deze blijft in school zolang het weer het toelaat buiten te 
sporten.  
We starten dit schooljaar zonder zwemmen wegens verbouwingen.  
We houden jullie op de hoogte i.v.m. de heropening van het zwembad. 
 
De kleuterschool sport op maandag en woensdag. 
Maandag : 
13u-13.50u : groene klas (verzamelen op speelplaats van Brasschaatstwg 
13.50u-14.40u : gele klas  
14.55u-15.45u : blauwe klas (afhalen vanaf 15.40u in de sporthal aan de eerste 
deur A.U.B) 
 
Woensdag : 
8.45u-9.35u : gele + groene klas (verzamelen op speelplaats van Brasschaatstwg 
9;35u-10.25u : gele + groene klas 
10.40u-11.50u : rode en blauwe klas (afhalen vanaf 11.45u in de sporthal aan de 
eerste deur A.U.B.) 
Kleuters van de groene en gele klas dragen een shortje voor het sporten. Zij 
doen dit onder een lange sportbroek aan bij koud weer of hebben het in hun 



boekentas zitten.  Rode en blauwe klas doen gemakkelijke kledij aan om te 
bewegen. Gelieve geen té lange broek aan te geven; dit is gevaarlijk op 
toestellen!  Wij sporten allemaal op blote voeten.  
Bij het afhalen worden de ouders verwacht hun kleuter te helpen bij het 
omkleden. Ouders die nog tijd hebben om andere kleuters te helpen, mogen dit 
steeds doen.  
We verwachten de ouders tijdig in de sporthal. (maar ook niet te vroeg ! )                                                    
Gelieve zoveel mogelijk zelf vervoer te zoeken voor kleuters die naar de 
nabewaking moeten. Misschien kunnen ze met iemand van de klas mee naar 
school rijden of kunnen de grootouders komen?!   
 
Als je vragen hebt, hoor ik ze graag !! 
Sportieve groeten,   juf Maddy 
 
 

Wat tovert het vernieuwde schoolreglement uit zijn hoed ? 
Vanaf dit schooljaar zijn er weerom wat verplichte items op te nemen in het 
schoolreglement : 
-Privacywetgeving: 
*Voor het maken van beeld- en geluidsopnames is de uitdrukkelijke 
toestemming van de betrokkene noodzakelijk. Scholen kunnen niet uitgaan van 
een stilzwijgende toestemming.  
*Leerlingen en ouders kunnen toegang krijgen tot hun persoonsgegevens die de 
school verwerken. Ze kunnen bijvoorbeeld een (digitale) kopie vragen. De 
school mag voor een eerste kopie geen administratieve kost aanrekenen. 
-Absoluut permanent rookverbod: 
Onderwijsdecreet XXVIII voert een algemeen rookverbod in dat er voor zorgt dat 
een school 24 u. op 24 u. en 7 dagen op 7 rookvrij is. Dit rookverbod geldt voor 
iedereen die een school betreedt, zowel leerlingen, schoolteams als bezoekers. 
Met de aanpassingen aan het model worden alle vormen van roken gevat, ook 
elektronische sigaretten en andere varianten. 
-Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs  
Leerlingen die op het einde van het basisonderwijs geen getuigschrift 
basisonderwijs behalen , ontvangen een getuigschrift dat aangeeft welke 
doelen zij wel bereikt hebben (een ‘getuigschrift bereikte doelen’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
-Wist je dat  
 
-dat we een jobstudente hadden op school en dat ze goed gewerkt heeft 
tijdens de laatste 2 weken van augustus. 
-dat er al veel appels in de schooltuin vallen 
-dat juf Zana blij was dat er een deel kleuters aan het gemeentehuis stonden om 
haar te verrassen bij haar huwelijk. 
-dat we hopen dat schooljaar 2018-19 veel leuke verrassingen uit zijn hoed tovert 
-dat Leon Sanders grote broer geworden is; Ook al is zijn broertje nu nog klein, hij 
weet zeker dat ze snel vriendjes zullen zijn. Flor is geboren op 28 augustus.  
Dikke proficiat aan mama, papa en ‘grote’ broer !! 
 

 
 
 
 
 

Hoedje af !!   CHAPEAU !!  
 

BEDANKJES  
    
-Dankjewel aan de buren van de school om vakantie-toezicht te houden. 
-Dankjewel aan de ouderraad om een digitaal bord over te kopen en te 
installeren voor de kleuterschool. 
-Bedankt aan de brandweer om de wespennest te verdelgen in de schooltuin. 
-Bedankt aan de gemachtigde opzichters die zich engageren 
om dit schooljaar onze kinderen veilig over te steken. 
-Bedankt om opnieuw de servitudeweg te asfalteren, alleen 
jammer dat het niet doorloopt tot aan het bruggetje. 
-Bedankt aan de poetsploeg die het best warm hadden bij de 
grote schoonmaak in de vakantie. 

 

         
 

WIST JE DATJES 



 

HEEL DRINGEND GEZOCHT :   GEMACHTIGE OPZICHTERS !! 
WIE NEEMT MEE DEZE TAAK OP ?? 

 
Beste ouders, 
 
Het is weer bijna zover, … een nieuw schooljaar staat voor de deur. Hopelijk 
heeft iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie en staan de 
kinderen te popelen om op 3 september terug van start te gaan! 
 
Net zoals vorig schooljaar, hebben we ook dit jaar géén gemachtigd opzichters 
gevonden om ’s morgens aan de vestiging aan de Achterbroeksteenweg de 
kinderen/ouders te begeleiden bij het oversteken. We hopen dat iedereen die 
naar deze school komt hiermee rekening kan houden, niet in het minst de 
automobilisten die de oversteekplaats passeren. De beschikbare gemachtigd 
opzichters zullen wederom zo vaak als mogelijk aanwezig zijn aan de vestiging 
aan de Brasschaatsteenweg, gezien daar een heel aantal kinderen alleen naar 
school komen. Aan de Brasschaatsteenweg zal elke ochtend een gemachtigd 
opzichter aanwezig zijn alsook op donderdagmiddag. Op maandag-, dinsdag- 
en vrijdagmiddag is dit NIET het geval. Kinderen die op deze dagen ’s middags 
thuis gaan eten, gelieve hier rekening mee te houden. Niettegenstaande de 
aanwezigheid van een gemachtigd opzichter verwachten we uiteraard van al 
onze kinderen dat zij zich te allen tijde veilig en verantwoord gedragen in het 
verkeer! 
 
Kandidaat gemachtigd opzichters mogen zich altijd aanmelden! Om aan de 
slag te kunnen, dient er eerst een korte theoretische, alsook praktische opleiding 
gevolgd te worden. Of wie zijn/haar getuigschrift als gemachtigd opzichter 
reeds op zak heeft kan direct aan de slag. Voor meer informatie hieromtrent of 
om je kandidaat te stellen, kan je contact opnemen met Yolanda Kilsdonk 
(yolanda.kilsdonk@hotmail.com – 0497 74 14 87). Of laat je gegevens achter op 
het secretariaat zodat wij je kunnen contacteren. 

De gemeente liet alvast weten dat er op volgende data een opleiding gegeven 
wordt (inschrijven noodzakelijk): 

 Essen (Sint-Jozef) – Woensdag 19/09 – 19.30h–22.00h 
 Kalmthout (politiebureau) – Vrijdag 21/09 – 19.30h-22.00h 
 Wuustwezel (politiebureau) – Maandag 24/09 – 19.30h-22.00h 

 

       
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 

FEESTHOED OP VOOR  
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND ! 

 
 

SEPTEMBER 
 
1 Yanaïka Van Aert 5de lj 
4 Juf Ria  
8 Kaat Ansoms 2kkl 
9 Cis Joosen 2kkl 
 Alix Kemp 1kkl 

10 Karl Klitsie 3de lj 
11 Lina Libin 1kkl 
12 Tuur Sanders 6de lj 

 Juf Els M  
 Juf Yana  

13 Jasmine Jansen 1ste lj 
 Basil Swinnen 1ste lj 

20 Aislinge Klitsie 6de lj 
 Vik Verstockt 5de lj 

21 Lasse Janssens 1kkl 
22 Jana Warmoeskerken 5de lj 

 Jinte Warmoeskerken 5de lj 
 Jurre Warmoeskerken 5de lj 

23 Ante Verbreuken 4de lj 
28 Gitte Paepen 4de lj 
29 Nand Sanders 5de lj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ma 3 WELKOM ; WE STAPPEN SAMEN EEN NIEUW SCHOOLJAAR IN 
                       “WAT TOVEREN WE SAMEN UIT ONZE HOED ?” 
8.45uBakje troost voor de ouders 
10.45u schoolmoment – start jaarthema met Sus en Zus 

di 4 8.45u 2de lj verzamelt op Brasschaatstwg ( eerste lesuur sporten) 
Kriebelteam doet luizencontrole 

wo 5  
do 6 15.45u 3de lj is op Brasschaatstwg ( laatste uur sporten ) 
vr 7  
za 8 14u – 17u Kinderfuif op Brasschaatstwg 

20.30u gezellig samenzijn met muziek en drank : ouderraad 
zo 9  
ma 10 19.30u ouderavond 5de lj 
di 11 Dag van de sportclub voor 2de en 3de graad 
wo12 19.30u ouderavond 4de lj 
do 13 15.45u 3de lj is op Brasschaatstwg ( laatste uur sporten ) 

19.30u ouderavond 2de lj 
vr 14  
za 15  
zo 16  
ma 17  
di 18 8.45u 2de lj verzamelt op Brasschaatstwg (sporten ) 

19.30u ouderavond 3de lj 
20u schoolbestuur 

wo 19 9u Bezinnend moment in de parochiekerk voor de lagere school 
(ouders en grootouders zijn welkom !) 
19u ouderavond kleuterschool 

do 20 19o ouderavond 6de lj 
19.30u ouderavond 1ste lj 

vr 21  
za 22  
zo 23  
ma 24 20u schoolraad 
di 25  

MAANDKALENDER  
Basisschool De Linde  SEPTEMBER 2018 



wo 26 bibliotheek 
do 27  
vr 28 Iedereen heeft VRIJAF 
za 29  
zo 30  
  
 

 


