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NIEUWSBRIEF  
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   Neem ook geregeld een kijkje op onze website 

voor een volledige jaarkalender ! 
 

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019 : 

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 dag: maandag 11/02/19 

pedagogische studiedagen zijn telkens op een woensdag:  

15/05/19 

 

Andere belangrijke data :  

-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 

-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 

 

 

Een blik op de volgende maanden….  



Instapmomenten schooljaar 2018-2019 

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 

 

 

WORKSHOPS KUNSTEDUCATIE 2019:  

een mooi aanbod vanuit de gemeentelijke cultuurdienst 

 

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen we deelnemen aan een project 

‘Kunsteducatie’ onder begeleiding van ervaren docenten. Dit jaar is 

het thema “TIJD”. Elke graad focust zich tijdens deze workshops op 

een andere manier op het gegeven “tijd”. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de leeftijd en vaardigheden van de leerlingen. 

Hiervoor komt € 6.50 op de schoolrekening. 

De workshops voor de 1ste en 2de graad gaan door in Diesterweg, 

Acacialaan, 3de graad in het cultuurhuis Mimuze – Brasschaatstwg 

268. 

Ook voor de kleuterschool heeft de cultuurdienst een aanbod in 

petto. 
 

 

Na de kerstvakantie gaan we weer zwemmen.  

Hou hiervoor de maandkalender goed in de gaten!  

Hier zie je ook wanneer je kind “sport en spel” heeft 

op dinsdag voormiddag; vooral belangrijk voor het 

2de lj.  

Voor het zwemmen dragen de meisjes vanaf het 3de 

lj een badpak (1ste en 2de lj mogen nog een bikini 

dragen) en badmuts. De jongens zwemmen in een zwembroek en 

badmuts. Badmutsen worden zelf aangekocht, voor de meisjes (vooral 

voor de lange haren) liefst een strakke muts die niet afvalt bij het 

inspringen. De kleur wordt nog meegedeeld na de 1ste zwembeurt. Voorzie 

ook een grote en kleine handdoek in de zwemtas. 

Gelieve geen zwemkleren onderaan te doen, maar alles in de zwemtas. 

Dit om hygiënische redenen. 

 



OP HET KINDERPARLEMENT VAN DECEMBER HEEFT ELKE KLAS VRAGEN GESTELD 

AAN JUF ELS MILBOU n.a.v. HAAR PENSIOEN 

 

Vond je het leuk hier op school? 

Ik heb 40 jaar alleen in deze school gewerkt. Als ik het niet leuk zou vinden, 

had ik een andere school gezocht. Ik ga zeer veel aan deze school terug 

denken. 

Toen ik begon, had deze school een andere naam. De naam was toen 

‘Gesubsidieerde Vrije Basisschool St.Vincentius’. 

 

Wat vond je in al die jaren het leukste? 

Ik heb meer dan 20 jaar juf geweest van het 1ste lj en dat was superleuk 

:samen letters en woorden lezen, leren schrijven, rekenen,… 

Ook toen ik zelf in de lagere school zat, wou ik al juf worden van het 1ste lj. 

Ik heb dan gestudeerd voor juf en 2 dagen voor 1 september, belde de 

directeur van toen om te vragen of ik juf wou worden van het 1ste lj. Mijn 

droom kwam uit! Waw! 

 

Vind je het erg dat je op pensioen gaat? 

Ik vind het een beetje erg want dan stopt het lesgeven en dan heb ik 

misschien wat heimwee. Maar ik kijk er ook naar uit om meer tijd te 

hebben voor andere dingen, zo kunnen mijn kleinkinderen meer op 

bezoek komen. 

 

Wie ga je missen? 

Ik ga alle kinderen missen en vooral hun babbeltjes en vertellingen. 

En ik ga de babbeltjes met de juffen missen onder de speeltijd en de 

middagpauze. 

 

Welke schoolreis vond jij de leukste? 

Ik ben heel vaak naar de Efteling geweest; dat was elke keer super. 

Toen ik ooit juf was van het 5de lj, zijn we met de 2 klassen van het 5de lj ( 

Juf Els VV was toen ook juf in het 5de ) naar de Ardennen op schoolreis 

geweest en hebben we daar een riviertje gevolgd; de Ninglispo –super 

leuk om te klimmen en klauteren langs dat riviertje. 

Schoolreizen waren altijd extra leuke dagen! 

 

Wat vind jij de leukste les om te geven? 

LEZEN! Leren lezen en partnerlezen. 

Vroeger vond ik de handwerklessen ook wel gezellig om dan in groepjes 

te leren breien, naaien en haken. Vroeger moest dat elke week een uurtje 

in de week aan bod komen. 

 

Wat vond jij het grappigste dat je hebt meegemaakt? 

-de zwarte Pieten hebben vaak grappige dingen gedaan. 



-ooit was er eens een winter waarin in alle weiden onder water stonden en 

de plassen bevroren waren. We hadden toen een gratis ijsbaan op de 

weiden achter de school. Een wat zwaardere jongen was ook heel blij en 

wou glijden maar viel en maakte zo een groot gat in het ijs. Zijn broek was 

nat! 

 

Wat vond jij het mooiste moment? 

-Ooit is er een jongen vanuit een ander land in het 1ste lj begonnen en kon 

geen Nederlands, wel een beetje Engels. Gelukkig was die jongen heel 

leergierig en heeft die goed kunnen leren lezen, spreken, schrijven. 

Ik was ontroerd toen die jongen bij het afscheid in het 6de lj mij een ruiker 

bloemen schonk als dank voor het leren lezen en schrijven. 

 

Ga jij je vervelen? 

Dat weet ik niet!? Ik ga dingen zoeken om de dagen te vullen, maar ik ga 

graag fietsen en zwemmen. Ik lees ook graag.  

Ik ga proberen me niet te vervelen. 

 

Hoe ben jij op het idee gekomen om juf te worden? 

Toen ik zelf in het 1ste lj zat, wou ik al juf worden. 

Ook op de speelplaats speelde ik toen juf met mijn beste vriendin. En dat 

is altijd zo gebleven! Ik heb nooit aan een ander beroep gedacht. 

Na het secundair ben ik dan naar een andere school gegaan om te leren 

voor onderwijzeres. 

 

Ga je de collega’s missen? 

Ja! Het gaat jammer zijn dat ik geen collega’s meer ga hebben. 

 

Nog een nieuwsje van juf Els zelf: 

Ik heb altijd graag op schoolreis gegaan en vond het jammer dat ik nooit 

ben mee geweest op openluchtklassen. In september heb ik aan juf Els vV 

gevraagd of ze mijn hulp dit schooljaar konden gebruiken. Ik kijk er naar 

uit om met het 4de en 5de lj mee op kasteelklassen te gaan in mei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-Wist je dat er weer hard “gezwoegd” is op het leren en schrijven van de 

nieuwjaarswensen! 

-dat we blij zijn met de ledlichtjes aan de oversteekplaatsen bij de gemachtigde 

opzichter 

-dat het verstand van Achterbroek – dé quiz van het zesde - weer uitgespeeld 

is?   -het fameuze woord van meester Rudi was dit jaar 

kerstwandelingsroutebeschrijving    de winnaar van de quiz was Arne 

-dat het damtoernooi van het zesde leerjaar ook uitgespeeld is en dat de 

winnaar Fien is? Proficiat 

-dat we de komende maanden verkeersproblemen verwachten in Achterbroek 
 

 

 

Welkom Louise: 

“ Je hebt twee kleine handjes, geef ons er elk één.  

Dan leiden we je rond tot je zegt: Ik kan het wel alleen” 

Louise is geboren op 4/12 en is de kleine zus van Tanisha en Lily. 

Proficiat aan mama en papa !! 

 

Personeelswissel na de kerstvakantie : 

 
-Juf Maggy zal de zorguren voor 1ste, 2de en 3de lj overnemen van juf Els M. 

-Op vrijdag blijft juf Maggy in de groene klas. 

-Juf Annelie zal op dinsdag juf Sigrid vervangen en op donderdag juf Mie. 

-Op woensdag zal juf Annelie samen met juf Maddy het kleutersporten 

begeleiden. 

-Juf Thea Bierbooms is een nieuwe juf in onze school die 8u zorg zal opnemen in 

de kleuterschool. 

-Juf Thea zal ook extra uren op ons schoolsecretariaat opnemen op vrijdag. 

-Juf Liane blijft nog afwezig. Dus juf Leen blijft in het 2de lj en juf Kristel doet de 

zorguren voor 4de, 5de en 6de lj . 

-Kent u een onderwijzer(es) die nog werk zoekt ?  

Wij hebben nog uren ter beschikking !! 

                           

 

       
 

WIST JE DATJES 



 

Hoedje af !!   CHAPEAU !!  

 

BEDANKJES  
- Dankjewel  aan alle mensen die een handje toestaken op de kerstmarkt 

en bij de kerstwandeling.  lampionnentocht.  

- Bedankt aan alle ouders van 1, 2 en 3 die mee spelletjes kwamen spelen. 

De kinderen hebben er enorm van genoten! 

- Dankjewel aan alle ouders van 2 en 3 om heen en weer te rijden naar de 

Gitok. 

- Bedankt aan Gitok voor een fantastische workshop. De kinderen keerden 

huiswaarts met een mooie kerststal.  

- Dankjewel aan de kinderen die tijdens de middagpauzes de organisatie 

van de koekenbak mee op zich namen! Vergaderen, bestelstrookjes 

ontwerpen, bestellingen noteren op de computer, geld tellen, kaartjes 

maken,… 

- Ook dankjewel aan alle helpende handen bij het koekjes bakken! 

- Een dikke dankjewel aan alle kinderen van 4-5-6 die ijverig bakten en 

inpakten! Zo geraakten alle bestellingen op tijd klaar! 

- SUPER BEDANKT aan alle kinderen van 4-5-6 die mee in ons kerstkraampje 

stonden! 

- D…A…N…K…U  roepen we allen in koor voor alle mensen die Make-a-wish 

steunden door onze heerlijke koekjes te kopen! 

- Een dikke dankjewel aan de mama’s die kerststukjes  kwamen maken met 

de kleuters van de gele las.  

- De eersteklassers roepen heel luid  D..A..N..K..U  voor alle ouders en 

grootouders die hen vervoerden naar ‘Kronkeldidoe’ . 

- Alle kinderen van de Linde bedanken Sinterklaas en zijn Pieten die hen 

verwend hebben.  

- DANK aan alle mensen die op de kerstmarkt het werk van Bond zonder 

Naam gesteund hebben.  

- Het zesde bedankt de ouders die ons begeleidden naar het 

netbaltoernooi gitok. 

 

-Een speciale dankjewel aan Myriam Van Linden die stopt als middagmoeder. 

Heeeel veeel jaren was je voor ons een gouden kracht!!! 

Dankjewel Myriam, dat je er was – dat je zonder veel woorden wist wat nodig 

was. 

         
 



WAW, wat een mooi bedrag voor de warmste week. 

Bedankt aan iedereen die hier zijn steentje voor heeft bijgedragen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEESTHOED OP VOOR  
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND ! 

 
 

JANUARI 
 

2 Arbjes Kubazi 1ste lj 

 Nina Van Gool 3kkl 

3 Kautar Hiddouch 4de lj 

 Tess Willemsen 1kkl 

4 Tess Van Looveren 1kkl 

5 Rosalie Van Meel 2de lj 

6 Arne Schrauwen 3de lj 

 Jana Van Loon 3kkl 

8 Juf Els van Veldhoven  

10 Nicky Meeusen 2de lj 

14 Yasmina Liute 2kkl 

15 Juf Maggy Bontemps  



16 Lars De Beckker 2de lj 

17 Louise Antonissen 3kkl 

 Romy van den Bergh 5de lj 

18 Hamza Hiddouch 3de lj 

19 Yostina Magdy Wahip Matry 3de lj 

21 Anouk Joris 1pkl 

22 Sten Hoppenbrouwers 1pkl 

23 Ymke Van Hooydonk 1kkl 

25 Bas Van Looveren 1ste lj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

di 1 Gelukkig Nieuwjaar ! Dat 2019 een mooi en gezond jaar mag worden. 

wo 2  

do 3  

vr 4  

za 5  

zo 6 Driekoningen. 

ma 7 Nieuwe instapmoment 

di 8 Stagejuf in het 4de lj 

wo 9 20u ouderraad 

do 10  

vr 11 13.15u nieuwjaarsreceptie voor de kinderen in de parochiezaal 

za 12  

zo 13  

ma 14 6de lj van 13u – 15.30u kunsteducatie 

Oudercontact 2de lj 

di 15 2de lj van 13u tot 15.30u kunsteducatie 

Zwemmen 

sport en spel voor 5-6-4 

oudercontact 2de lj, 6de lj 

20u infosessie vanuit de gemeente rond de komende wegenwerken ( parochiezaal) 

wo 16 Bibliotheek 

Oudercontact 2de en 6de lj 

do 17 4de lj van 13u tot 15.30u kunsteducatie 

Oudercontact 6de lj 

vr 18 Oudercontact 5de en 6de lj 

za 19 18u Naamopgave Eerste Communie in de parochiekerk 

zo 20  

ma 21 3de lj van 13u tot 15.30u kunsteducatie 

Oudercontact 4de en 5de lj 

di 22 Oudercontact 3de, 4de en 5de lj 

Stagejuf in het 4de lj 

wo 23 Oudercontact 4de en 5de lj 

MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  JANUARI 2019 



do 24 5de lj van 13u tot 15.30u kunsteducatie 

Gedichtendag 

10.30u 2de lj de Vroente Winterse Trukendoos 

Oudercontact 3de en 4de lj 

vr 25  

za 26  

zo 27  

ma 28 Stagejuf in de groene klas t.e.m. 1/02 

di 29 Sport en spel voor 2-1-3 

Zwemmen 

Oudercontact 3de lj 

wo 30  

do 31  Vm: Auteurslezing voor de 3de graad door Aline Sax. 

 

            
 


