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           28 februari ‘19 

 
 

 

Een zusje om mee te spelen 

en geheimpjes mee te delen. 

Je moet nu nog groeien 

Zodat we later samen kunnen stoeien. 

 

Louise ,Marilie en Josefien Antonissen zijn super fier op LEONOOR. 

2675 gr en 48 cm 

 

Wij wensen mama, papa en de 3 zussen en dikke proficiat ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF  

mailto:directie@chterbroek.be
http://www.vbs-delinde.be/


   Neem ook geregeld een kijkje op onze website 

voor een volledige jaarkalender ! 
 

Schoolvakanties schooljaar 2018-2019 : 

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: 

pedagogische studiedagen zijn telkens op een woensdag: 15/05/19 

 

Andere belangrijke data :  

-maandag 25 maart : van 19u tot 20.30u Leren leren voor 5de en 6de lj 

-Woensdagnm 24 april Buitenspeeldag 

-maandagavond 29 april : Ouderavond kasteelklassen 

-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 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 

Een blik op de volgende maanden….  



CARNAVAL OP SCHOOL 

 
Alle kinderen en leerkrachten mogen verkleed naar school komen. 

Zij krijgen in de loop van de voormiddag lekkere pannenkoeken van onze 

ouderraad. Daarom zal misschien de brooddoos niet leeg zijn op vrijdagavond. 

Ouders van kinderen met een voedselallergie, zorgen zelf voor een alternatief. 

 

Enkele aandachtspunten: 

-we zetten geen maskers op 

-losse onderdelen gaan gemakkelijk verloren, deze laten we best 

thuis of naamtekenen we heel goed 

-wapens willen we niet zien 

-serpentines en confetti brengen we niet mee 

-best verkleden onder de jas ( denk aan toiletbezoek ) Probeer ook 

verkleedpakken uit één geheel te vermijden. 

-we geven onze kleuters van de rode klas rust en gunnen hen een 

dutje in de slaapklas. Zij gaan niet mee met de stoet. 

-een tussendoortje hebben we niet nodig, enkel een flesje water. 

 

Tijdens de stoet zit de blauwe en de groene klas in de kar. Andere 

kinderen stappen of rijden mee ( versierde step, versierde go-car ) 

De stoet vertrekt rond 13.30u in de servitudeweg – rijdt naar 

Brasschaatstwg – daar sluiten 4de,5de en 6de lj aan – 

Dr.J.Goosenaertstraat – Heiken – Bloemstraat – Brasschaatstwg ( 4de 

,5de en 6de lj stappen naar hun school – servitudeweg. 

We zijn blij dat we de toestemming hebben gekregen van de politie. 

Veel supporters langs de kant van de weg zou fijn zijn. 
 

 

 

De werf van de eeuw in Achterbroek:     www.hetpluspunt.be 

Op maandag 4 maart start de 3de fase van de werken. Je kan tijdens die fase 

wel van Essen naar Brasschaat en omgekeerd maar niet van Kalmthout naar 

Wuustwezel en andersom. Deze fase zal 4 weken duren. 

 

- We adviseren om zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school te 

komen. 

-ter hoogte van de Bloemstraat zullen er extra GO’s staan. 

-draag zoveel mogelijk een fluovestje en/of fietshelm : ook nu de fluo-actie 

gedaan is, blijft dit nodig met deze wegenwerken! 

-als u toch met de auto rijdt, kan de parking aan de sporthal een veilige plaats 

zijn om zo langs de servitudeweg de school te kunnen bereiken. 

 

http://www.hetpluspunt.be/


               
 

EXTRA GEMACHTIGDE OPZICHTERS ZIJN ECHT NODIG !! 

 
Hallo iedereen! 

Jullie hebben ons ongetwijfeld al opgemerkt aan het zebrapad aan de 

Achterbroeksteenweg. Vier ochtenden per week zetten we ons in om de 

schoolomgeving iets veiliger te maken. We merken dat dit jammer genoeg toch 

echt wel nodig is. Donkere winterdagen, toenemende verkeersdrukte, 

vrachtverkeer,  chauffeurs die gehaast of afgeleid zijn, …. We weten allemaal 

hoe hectisch het gezinsleven kan zijn. We zijn immers zelf werkende mama’s met 

een goed gevulde agenda. Maar één ochtend per week houden we onze 

agenda een half uurtje leeg. En kiezen we er heel bewust voor om ons in te 

zetten als gemachtigde opzichter, … opdat alle kinderen veilig en wel hun 

schooldag kunnen beginnen. De afgelopen jaren wordt het alsmaar moeilijker 

om mensen bereid te vinden, maar we kunnen jullie met veel enthousiasme 

zeggen hoe een zinvolle en dankbare taak het is,… elke week opnieuw. Bij deze 

willen we een warme oproep doen naar andere mama's, papa's, grootouders, 

sympathisanten. Misschien kan je tweewekelijks, maandelijks, ’s avonds,  óf wil je 

enkel inspringen in geval van nood. In de eerste plaats gaat het om de 

veiligheid van ieders meest kostbare bezit en we hopen de komende jaren nog 

meer dan voldoende mensen te vinden die hieraan actief willen meewerken. 

De gemachtigd opzichter, een uitstervend ras? We hopen van niet! 

We willen van deze gelegenheid ook gebruik maken om het ganse team van 

gemachtigd opzichters van harte te bedanken. En niet alleen de vertrouwde 

gezichten die nu aan de schoolpoort staan, ook alle vroegere gemachtigde 

opzichters die hun spreekwoordelijke oranje jas aan de haak gehangen 

hebben. Jarenlang staan/stonden zij elke ochtend trouw aan de schoolpoort. 

De kinderen of kleinkinderen hebben de lagere schoolbanken misschien al een 

tijdje verlaten, toch dragen zij onze school nog steeds een warm hart toe en zijn 

begaan met de veiligheid van onze kinderen. Een dikke dankjewel is hier zeker 

op zijn plaats! Het zijn vrijwilligers als jullie die anderen inspireren! 

En last but not least, willen we de leerkrachten en directie bedanken. Elke 

avond, ná schooltijd, nemen zij de rijbegeleiding op zich en zorgen dat onze 

kinderen op een veilige manier enkele gevaarlijke kruispunten huiswaarts kunnen 

passeren. Voor ons als ouders is dit uiteraard een hele geruststelling, maar ook 

voor onze kinderen is dit een belangrijke leerschool. Door jullie rustig en kordaat 

optreden, geven jullie onze kinderen dagelijks belangrijke verkeerslessen mee! 

Ook aan jullie een welgemeende dankjewel!   

 

Inne, Jente, Meine en Yolanda 

 



Medisch onderzoek blauwe kleuters: 

Alle ouders van de blauwe klas hebben een vragenlijst ontvangen en sommige 

lijsten moeten we nog ontvangen. 

Nieuw dit jaar is dat het onderzoek samen met de ouders zal plaatsvinden op 

het CLB. Wij verwachten samen met de schoolarts van het CLB dat de afspraken 

voor het verplichte consult zeker gemaakt worden : 
 

dinsdag 5/3/2019  dinsdag 09/04/2019  donderdag 7/3/2019 

dinsdag 23/4/2019 vrijdag 5/4/2019    woensdag 24/04/2019 

maandag 8/4/2019   donderdag 25/04/2019  vrijdag 26/04/2019 

 

Complimentendag: 

Op de eerste vergadering van de kindergemeenteraad moest 

elke school een nieuw idee meebrengen naar het gemeentehuis. 

Onze school bracht het idee van Sus en Zus mee en stelde voor 

om deel te nemen aan de complimentendag. 

Ons voorstel kreeg de meeste voorkeuren!!  

Wel leuk om een compliment te krijgen en er eentje te geven !! 

 

 

Schoolvoorstelling voor onze kleuters: 

De cultuurdienst van onze gemeente organiseert een schoolvoorstelling ‘Ik zit 

hier!’ voor onze instappers, blauwe en groene klas. 

Thema: Een wakkere woordarme woorstelling woor de wallerkleinsten –  

   dansvoorstelling.  

Het is een  bewegingsvoorstelling waarbij het lichaam centraal staat. 

‘Ik zit hier!’ jongleert met dans, acrobatie, turnen, spel, poëzie, spanning, 

evenwicht, imitatie en empathie, beweging, emotie, absurd versus normaal… 

en zoveel meer. 

Locatie: Cultuurhuis Mimuze, Brasschaatsteenweg 268, 2920 Kalmthout 

Prijs: €6,5 per leerling 

 

 

 

 

 

-Wist je dat we achter de schermen gestart zijn met de voorbereidingen van ons 

circusproject voor volgend schooljaar. 

-dat we door het mooie vroege ‘lente’weer, al veel buiten gespeeld hebben. 

-dat we met de hele school complimentjes hebben uitgedeeld aan elkaar : 

Leve de complimentendag!!! 

-dat het thema van de jeugdboekenweek dit jaar vriendschap is. 

-en dat er naast het fantastische openingsfeest op 6 maart 2019 , organiseert de 

Bib tal van andere toffe workshops. Wekelijks op woensdagnamiddag.  

- dat kinderen met neten ook niet mogen mee zwemmen. 

-dat we het goed vinden dat alle omliggende straten een zone 30 krijgen tijdens 

de wegenwerken. 

WIST JE DATJES 



 

                                                                                 
OOK WIJ ZIJN BEZORGD VOOR HET KLIMAAT 

 

15 maart wordt opgeroepen tot grote klimaatsdag. 

Ook als er in de gemeente een klimaatmars zou georganiseerd worden, we 

zullen niet deelnemen. MAAR we kiezen er voor om in de klassen activiteiten 

op te zetten op niveau van elke leeftijd rond energie- milieu-afval-mobiliteit-

….. 

 

 

 

 
 

FEESTHOED OP VOOR  
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND ! 

 
 

MAART 
 

1 Kynan Vissers 1kkl 

4 Sien Bringmans 3kkl 

7 Nele Konings 4de lj 

8 Marijn Lion 6de lj 

12 Fien Van den Bergh 3kkl 

13 Nanou Leppens 3kkl 

15 Tiana Van Aert 6de lj 

18 Lou Verstockt 2de lj 

20 Naomi Cools 3de lj 

 Kenjy Meeusen 4de lj 

26 Jens Verdaasdonk 5de lj 

27 Jacobs Daan 3kkl 

28 Rosalie ten Wolde 5de lj 

31  Staf Van Echelpoel 1pkl 

   

 

 

 

 

 

 



 

Hoedje af !!   CHAPEAU !!  

 

BEDANKJES  
-Dankjewel  aan alle chauffeurs die onze kleuters gebracht en gehaald hebben 

naar Jobland. 

-het 6de lj bedankt alle begeleiders van de breilessen 

-Het tweede leerjaar bedankt de (groot)ouder(s) die hen vervoerden naar: 

Diesterweg, De Vroente en naar Kapellen. 

-Het tweede leerjaar roept dank u wel aan de (groot)ouder die hen mee 

begeleidde bij de sportactiviteit van MOEV in Kapellen. 

-Het 5de leerjaar was heel blij met de vele helpers tijdens het haken op 

vrijdagnamiddag. 

-Het 6de lj bedankt de helpers bij het vervoer naar H.Hart, naar Gitok en naar de 

moskee. 

-We bedanken nu alvast de helpende handen van de ouderraad voor de 

lekkere pannenkoekenbak bij Carnaval. 

_Ook bedankt aan de tractor en kar die onze kleuters vervoeren tijdens de stoet. 
 

 

 

 

We wensen iedereen een fijne vakantieweek toe !! 



 
 



 
 

vr 1 CARNAVALSDAG 

Alle klassen worden getrakteerd op pannenkoeken. 

13.30u vertrek stoet in servitudeweg, Brasschaatstwg – 

Dr.J.Goossenaertsstraat – Heiken – Bloemstraat - servitudeweg 

za 2  

zo 3  

ma 4 Eerste dag vakantieweek 

di 5  

wo 6 Aswoensdag 

g  

vr 8  

za 9  

zo 10  

ma 11 Instapmoment nieuwe kleuters 

Luizencontrole 

di 12 Luizencontrole 

Zwemmen 

20u ouderraad 

wo 13 Bibliotheek 

do 14 2de lj Muzarto op bezoek ( snaarinstrumenten) 

vr 15 13u kindergemeenteraad  

za 16 18u gezinsviering 

zo 17  

ma 18  

di 19  

wo 20  

do 21  

vr 22  

za 23  

zo 24  

MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  MAART 2019 



ma 25 Start stage in het 5de lj ( tot en met 05/04 ) 

12.30u 4de lj MOEV: Alles met de bal ( Essen ) 

19u info-avond leren leren voor 5de en 6de lj: parochiezaal Heide 

di 26 6de lj naar Antwerpen ( haven + bedrijf ) 

zwemmen 

wo 27 Kijkdag rode klas 

do 28 14u blauwe en groene klas naar Mimuze :” Ik zit hier ! “ 

vr 29 3de graad op uitstap naar Technopolis 

10.30u rode klas naar Mimuze: “ Ik zit hier ! “ 

za 30  

zo 31 Omschakeling zomertijd 

 
 

 


