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30 november ‘18

ADVENT
Vier weken toeleven naar Kerstmis
Van welke wereld dromen wij?
Aan welke wereld bouwen wij?
In wiens voetspoor treden wij ?

Een blik op de volgende maanden….

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:
5/12/18 - 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

Instapmomenten schooljaar 2018-2019
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 DATJES
-Wist je dat op onze kerstmarkt er een kraampje zal zijn van Ons vzw, bond
zonder naam, KLJ, chiro, de dorpsraad en 2 initiatieven van buiten Achterbroek.
-Wist je dat juf Leen Cools zwanger is ?
-en dat ze dit heeft verteld aan de kinderen van het 2de lj.
-en dat Neil Van Gemert haar onmiddellijk vertelde dat bevallen pijn kan
doen…
-Wist je dat we de ‘grote verkopers’ van onze wafel-en chocoladeverkoop
proficiat willen wensen : Een kleuter heeft wel 43 dozen verkocht !!
Enkele gezinnen hebben meer dan 30 dozen verkocht.
-dat het H.Vormsel in 2020 nog geen datum kent; al zeker niet op Pinksterdag
zoals de 2 voorgaande jaren.
-dat ook de ouders van onze jongste kleuters genoten van de
theatervoorstelling.
-dat juf Charlotte Van Looveren stage doet in onze school, en zich goed voelt
als juf in haar vroegere school.
-dat we met de ganse school duimen voor juf Liane; dat zij vlot mag herstellen.
WIST JE DAT
- We in de turnles een beloningssysteem hebben
- Leerlingen die iets extra positief doen een duim verdienen
- Er al veel duimen verdiend zijn
- Er ook al duimen zijn afgepakt, door ongepast gedrag in de les
- De winnende klas per vestiging een cake verdiend
- Er soms ook duimen in de was verdwijnen
- Dat wel opgelost wordt

Hoedje af !!

CHAPEAU !!

BEDANKJES
-Dankjewel aan de chauffeurs die onze jongste kleuters naar Wigo hebben
gebracht voor de theatervoorstelling.
-Bedankt aan iedereen die gewinkeld heeft bij Spar-Achterbroek en jetons
geschonken heeft aan onze school in de bus van de ouderraad.
-Alle eersteklassers roepen in koor ‘dankjewel’ voor de oma die hen leerde
schilderen op doek. Zo maakten ze allen een mooie schilderij op het canvas.
-Bedankt aan de nieuwe mama’s die als gemachtigde opzichter hun eerste
maand achter de rug hebben.

FEESTHOED OP VOOR
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND !

DECEMBER
2
4
5
7
8
9
11
16
19

Lisse Roelands
Linse Van Gemert
Shanel Dotse
Emmeline Van Meel
Lily Lambrechts
Ilke Verdaasdonk
Lena Jongeneelen
Fien Breugelmans
Razan Mourad
Gylena Van Aert
Lander Van Gool Bergans
Lowie Van loon
Juf Sigrid

3kkl
4de lj
4de lj
1kkl
1kkl
4de lj
1kkl
6de lj
2kkl
3de lj
3de lj
1kkl

22

23
27
28
29
30

Vinz Gullentops
Kaat Konings
Juf Zoë
Staf Joosen
Matisse Wollants
Cayden Schrauwen
Nelle Francken
Troy Gautier
Xander Van Sprundel

1kkl
2de lj
3de lj
6de lj
3de lj
6de lj
6de lj
1kkl

Gezocht:
Het tweede leerjaar is op zoek naar miniatuurfiguren die ergens iets met
winter/kerst te maken hebben. Dit kunnen boompjes zijn, herten of andere
dieren, kerststalfiguren, ... De figuren moeten in een glazen bokaal passen. De
figuren graag ten laatste 6 december aan de school bezorgen. DANK U
Wie heeft een bruin lederen sleutelzakje gevonden met 3 (huis)sleutels in?
Graag bezorgen op het secretariaat.
Beste Sint en Piet,
We zijn met z’n allen een beetje zenuwachtig voor uw bezoek
op dinsdag 4 december.
De pieten hebben zich al goed opgewarmd in de sportzaal,
en wij ook in de klassen……
Verzorg je goed Sinterklaas! Hopelijk geen verkoudheid?
Rust af en toe eens goed uit.
Zo ben je fit genoeg om onze school te bezoeken.
Die rommelpieten hoef je niet mee te brengen….
Tot dinsdag,

MAANDKALENDER
Basisschool De Linde DECEMBER 2018
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Nm: 1ste lj Kronkeldidoe – Essen
Welkom Sinterklaas en Zwarte Piet(en)!!!
ALLE kinderen zijn om 8.40u op Brasschaatstwg
Alle kinderen hebben vrijaf : Pedagogische studiedag
De leerkrachten werken op school.

Stagejuf in de groene klas
20u schoolbestuur
bibliotheekbezoek
8.45u: 1ste lj sportuur in plaats van de nm. Alle kinderen van het 1ste op de b-school.
vm: 2de en 3de lj : techniekdag in Gitok
De bakkerij voor Ketnet Koenenbak draait volop op Brasschaatstwg!!
KERSTMARKT ( zie affiche )
Tussen 17.30 en 18.30u: kerstwandeling ( zaklamp en fluovestje )
Vanaf 17.30u: kerstmarkt op de speelplaats met hapjes en drankjes

8.45u Kijkdag in de rode klas
vm: Netbaltornooi voor 6de lj
We bedanken met de hele school Juf Els die op pensioen gaat.
We vieren haar in de sportzaal.
Alle kinderen van het lager ontvangen hun winterrapport.

Zalig Kerstfeest

11u gezinsviering in de parochiekerk
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
ma 31

Nieuwejaarke zoete zingen !

