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Geloof in je talent 
Er zijn dagen dat je je slecht voelt 

Er zijn dagen dat niets lukt 
Maar wat je ook overkomt 

Één ding is zeker: 
Iedereen heeft talent 
Maar wat is je talent? 

Dat is aan jou om uit te zoeken 
Ben je een goede zanger? 

Of misschien kan je wel goed lesgeven? 
Wat je talent ook mag zijn, ontdek het en geloof erin 

Laat je talent openbloeien, tover iets uit je hoed, 
Zodat je kan zeggen: “ik kan iets” 

 

NIEUWSBRIEF  



Joepie ! Een zusje bij: 
Elenà is geboren op 14 september 2018, zusje van Vinz Gullentops 
2720 gr en 48 cm staat er op het geboortekaartje van deze lieve kleine meid. 
Proficiat mama en papa! 
 
De eerste schoolmaand is achter de rug; en met hoeveel zijn we ? 
EN WELKE AANTALLEN TOVEREN WIJ UIT ONZE HOED ? 
 
Totaal aantal kinderen  :   66 kleuters en 122 kinderen in de lagere school  
Rode klas= instapklas : 4 kleuters  -  Blauwe klas: 28 kleuters -  Groene klas: 15 
kleuters  -  Gele klas: 19 kleuters 
1ste lj : 20 kinderen   -   2de lj: 22 kinderen   -   3de lj: 23 kinderen  -   4de lj: 20 kinderen  
5de lj: 23 kinderen  -   6de lj: 14 kinderen 
 
Onze wafel, koekjes, chocoladeverkoop gaat weer van start : 
Naar jaarlijkse gewoonte bieden wij  vanuit onze school iets lekkers aan.  
U kan kiezen tussen koekjes, wafeltjes en chocolade. 
Door hieruit een keuze te maken, steunt men onze school in de acute kosten 
van de schoolgebouwen en ons bouwfonds.  
Wij hopen dat veel families, buren, vrienden onze school willen steunen! 
Als de verkoop stijgt tegenover vorig jaar worden onze klassen beloond!! 
De kinderen krijgen eind september 2 bladeren mee, maar er kunnen er zeker 
nog meer gevraagd worden. Wij hopen dat veel dorpsbewoners worden 
aangesproken door onze Lindekinderen !!! 
 
Nieuw leerplan voor het katholiek Onderwijs; 
Tussen 1 september 2018 en 1 september 2020 start elke basisschool met het 
nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!., kortweg Zill 
Voor de geïnteresseerden : https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
Annulatie info-avond leren leren voor 5de en 6de lj : 
De geplande info-avond voor kinderen en ouders die onze ouderraad om de 2 
jaar organiseert, kan niet meer doorgaan omdat de organisatie stopt. 
Door een samenloop van omstandigheden en gezondheidsproblemen moesten  
alle afspraken geannuleerd worden. 
 
Schooltoelagen 
Al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit kan je een 
school-of studietoelage aanvragen.       www.studietoelagen.be 
Aanvragen kan vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019. 
De grootte van je gezinsinkomen – je loon, je werkloosheidsuitkering, 
ziektevergoeding enz. bepaalt of je in aanmerking komt. 
Andere voorwaarden vind je op de website. 
 
 
 



Onze kleuters nodigen uit : 
Vrijdag 26 oktober nodigen we de grootouders van onze kleuters uit 
voor een herfstwandeling in de Kalmthoutse Heide. 
We verwachten jullie - samen met jullie kleuter – om 8.45u aan de 
parking van de Vroente , Putsesteenweg 129  Kalmthout 
We sluiten die ochtend af met een heerlijk tasje soep op school               
Voor de kleuters waarvan de grootouders niet mee kunnen, wordt 
uiteraard met veel liefde gezorgd !  
 
Wat toveren onze nieuwe leden van ons kinderparlement uit hun hoed ? 
Op regelmatige momenten zullen 2 leerlingen pet klas vergaderen met juf Els. 
De leerlingen van 5de en 6de lj zullen ook zetelen in de kindergemeenteraad. 
Deze leerlingen vertegenwoordigen dit jaar hun klas: 
1ste  lj: Jitske en Vic W. 
2de lj: Nicky en Neil 
3de lj: Linne en Stieg    
4de lj: Ante en Tijl 
5de lj: Jinte V en Nand 
6de lj : Fien en Troy 
 
24-uur voor vrede: 
Vanuit de gemeente Kalmthout zal er op 10 en 11 november heel wat 
georganiseerd worden rond het einde van WO I. 
Ook onze school zal meewerken aan een monument dat gemaakt zal worden 
door vele Kalmthoutse schoolkinderen. 
Heb je thuis nog een doos vol soldaatjes, ridders of cowboys waarmee niet meer 
gespeeld wordt? Of heb je atlassen of landkaarten waar je niets meer mee 
doet? Geef ze gerust af op school voor ons 4de -5de en 6de lj. 
Onze 1ste graad vraagt nog glazen bokalen voor kleine lantaarns. 
Ons 3de lj zal klaprozen knutselen met een poëtische tekst. 
 
Geen naschoolse opvang op 12 oktober ! 
Op vrijdag 12 oktober is Stekelbees gesloten i.v.m. hun jaarlijks personeelsfeest! 
Voorschools voorzien ze wel opvang die dag. 
 
Zichtbaar in het verkeer 
Na de herfstvakantie starten we opnieuw met onze fluo-actie. 
Waar liggen alle fluovestjes? 
Zijn ze voorzien van naam ? 
Of heb je een fluohoes om over de boekentas te trekken? 
LAAT JE ZIEN IN HET VERKEER !       
 

  
    
 



   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 :  
-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 ) 
-woensdag 14 november: afhalen wafels, koeken, chocolade 
-dinsdag 4 december : Sinterklaas komt op bezoek 
- zaterdag 15 december: kerstmarkt – fakkeltocht  
-vrijdagnm 11 januari 2019: nieuwjaarsreceptie voor de kinderen 
-maandag 18 februari : Kleuters gaan naar Jobland ( binnenspeeltuin ) 
-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 
-maandag 20 mei 2019: Schoolreis kleuterschool Vrouwenhof Roosendaal 
-dinsdag 21 mei 2019:Schoolreis 1ste graad Planckendael 
-21-24 mei 2019 : kasteelklassen voor 4de en 5de lj naar Ny-Hotton 
 
 
-zondag 26 mei 2019 : Eerste Communie 
-woensdag 29 mei 2019: Sportdag kleuterschool 
-woensdag 5 juni 2019: schoolfotograaf 
-zondag 9 juni 2019 : Vormsel – Plechtige Communie 

Een blik op de volgende maanden….  



-woensdag 12 juni 2019: fietsdag kleuterschool 
-donderdag 13 juni 2019 : techniekdag 3de, 4de en 5de lj 
-dinsdag 25 juni  2019: Sportdag lager 
-woensdag 26 juni : schoolviering in de kerk   +    receptie schoolverlaters ? 
 
Schooljaar 2019-2020 : CIRCUS PICOLINI 8 en 9 november 2019 
 
Instapmomenten schooljaar 2018-2019 
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 
 

 

     
 

 
 
 
-Wist je dat  
 
-dat onze school luizenvrij was na de grote vakantie 
-dat in de tuin spelen - op de speelplaats middagmaal nemen - met de fietsjes 
spelen zalig is tijdens de maand september met nazomerweer…. 
-dat onze ouderavonden allemaal achter de rug zijn. 
-dat ons 1ste lj ijverig oefent om op te treden voor de bejaarden op het “Moeder 
Kee – programma “ van de gemeente Kalmthout. 
-dat we sinds vorig schooljaar op zoek zijn naar ‘de maker van een hondenstr…’ 
die steeds op dezelfde plek in de fietsparking ligt…. 
 

WIST JE DATJES 



MEDISCHE  INFORMATIE 
 

Waarschijnlijk heeft u bij de inschrijving van uw kind een 
medische fiche ingevuld.  
 
Indien deze gewijzigd moet worden of indien u bijkomende 
belangrijke medische informatie te melden heeft, zoals bv 
allergie, stuur dan zeker deze info door naar juf Leen De Maeyer 
op zorg@chterbroek.be. 
 
Deze informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel 
ingezien door de begeleidende leerkrachten. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hoedje af !!   CHAPEAU !!  
 

BEDANKJES  
    
-Dankjewel aan de ouders die de opleiding van GO zijn gaan volgen ! 

 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FEESTHOED OP VOOR  
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND ! 

 
 

OKTOBER 
 
2 Yanaika Claessens 5de lj 
5 Gabriela Seitan 3kkl 
6 Anna Maghe 1kkl 
 Tijl Thienpondt 4de lj 

7 Kyra Lambrechts 5de lj 
 Ilinca Lupu 2kkl 

8 Liah Francken 4de lj 
12 Mette Breugelmans 6de lj 
17 Nika Cools 5de lj 

 Roan De Mey 1ste lj 
 Roos Van Looveren 3de lj 

18 Zoé Beer 1kkl 
19 Armin Francken 1ste lj 
22 Joppe Van Hoeck 6de lj 
23 Linne Van Looveren 3de lj 
25 Eline Ruys 3de lj 
28 Xander Jonk 2de lj 

 Vince Scheers 3kkl 
31 Lou Swinnen 3de lj 

 Felix Van Gool 2de lj 
 Mr Rudi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ma 1  
di 2 12u kinderparlement 

Stagejuf in het 1ste lj 
wo 3 Pedagogische Studiedag voor de leerkrachten: Alle kinderen hebben vrijaf ! 

20u ouderraad 
do 4 Werelddierendag 

4-5-6 Fietsbehendigheidsparcours Politiezone Grens 
1ste lj zingt voor de bejaarden in de parochiezaal om 14.30u 
Stagejuf in het 1ste lj en gele klas 

vr 5 4-5-6 dierencasino in de nm 
za 6  
zo 7  
ma 8 Fietscontrole 1ste -2de en 3de lj 
di 9 Stagejuf in het 1ste lj 
wo10  
do 11 4-5-6 : Technopolis On Tour ( in zaal Zonnedauw ) 
vr 12 Eerste ophaaldag geld wafel/chocoladeverkoop 

GEEN NASCHOOLSE OPVANG 
za 13  
zo 14  
ma 15 Nm Haar en Snaar voor de lagere school 
di 16  
wo 17 Bibliotheekbezoek 

tweede ophaaldag geld wafel/chocoladeverkoop 
do 18  
vr 19 Dag van de jeugdbeweging: Kinderen van het lager mogen in hun uniform komen 

6de lj De Vroente 
za 20  
zo 21  
ma 22  
di 23 Stagejuf in 1ste lj en gele klas 

 
wo 24 Kijkmoment rode klas 
do 25  

MAANDKALENDER  
Basisschool De Linde  OKTOBER 2018 



vr 26 8.45u Kleuters trekken naar de Heide met de grootouders 
za 27  
zo 28  
ma 29 Start herfstvakantie 
di 30  
wo 31  
 
 

 


