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SCHATTIGE BABY’S 
 
Ik ben zo blij, de baby dat was jij. Hallo lief zusje! 
RHEA is geboren op 21 december en is het kleine zusje van Niah Hereijgers. 
3kg265 en 51 cm 
 
 
Liefde voor het leven, 
Dat willen wij je geven. 
En van je broer en zus 
Krijg je alvast een dikke kus! 
JULL is geboren op 20 december; Zusje van Sepp en Fleur Van Oevelen 
51 cm en 3.210 kg 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF  



 
 
De werf van de eeuw in Achterbroek:     
www.hetpluspunt.be 
Vanaf februari  wordt gestart met de aanleg van de 
gasleiding ter hoogte van het kruispunt. Deze werken 
nemen een stuk in van de Roosendaalsebaan en van 
de Kalmthoutstesteenweg. Dankzij slimme lichten zal 
het verkeer wel in alle richtingen mogelijk blijven. 
Hou er rekening mee dat het verkeer vertraging kan 
oplopen!   
 
 
Fiscaal attesten 2018: 
Via een mailtje naar secretariaat@chterbroek.be kan 
u het fiscaal attest aanvragen van 2018. De onkosten 
voor het blijven ineten op school worden vermeld in 
een fiscaal attest. 
 
Dankjewel namens juf Els MIlbou 

 
 

Dank u wel aan iedereen, 
Klein of groot, jong of oud, van dichtbij of veraf betrokken bij mijn ‘linde’- school, 
voor de mooie afsluiter van mijn schoolcarrière. 

 
Dank u wel, beste ouders, 

De appreciatie voor mijn werk; onderwijs geven aan de kinderen van 
Achterbroek, spreekt uit de vele dankkaartjes. En dat doet deugd…. 

 
Dank u wel, lieve kleuters, 



Met veel warmte denk ik terug aan de kleuter-kerstviering waar ik uitgenodigd 
was. Gezellig in de grote kring mocht ik naar jullie mooie wensbrieven luisteren 
en de poffertjes waren superlekker. 

 
Dank u wel lieve kinderen, 

Jullie zorgden, samen met jullie leerkracht, voor een fantastisch voor-mij-laatste 
schoolmoment. Er zitten echte rasacteurs, schooljuffrouwen en zelfs een 
schoolmeester-in-spé in onze school, die mij tot in detail nabootsten in  “Het 
schoolverhaal van juf Els”. Ik geniet nog steeds na als ik die afsluitende 
namiddag in mijn gedachten herbeleef. 
 

Maar zeker  dank u wel, lieve collega’s, 
Jullie zijn de motor van deze mooie afsluitende trimester. Jullie zetten alles in 
gang, jullie verrasten mij de laatste maand verschillende keren op onverwachte 
momenten. 
Maar het meest van al , werd ik toch verrast door het grote brievenbus-pak dat 
de kinderen mij als slot van de afscheidsviering overhandigden. Het grote pak 
dat ik aanpakte, zonder te beseffen welke rijke inhoud ze bevatte.  
Wat begon met een subtiel kaartje, een dikke maand geleden, is een tsunami 
van kaartjes geworden. 
- kaartjes van ouders, grootouders, kinderen, oud-leerlingen, collega's, oud-
collega's, gewone Achterbroekenaren, familie, vrienden, kennissen,..... 
- kaartjes met originele, creatieve, grappige , zelfs 'lekker hart'-elijke en 
geurende, soms ook verrassende wensen, 
- kaartjes die me deden glimlachen, zelfs schaterlachen, of kaartjes die me tot 
mijn diepste binnenste ontroerden, 
- kaartjes, spontaan en eerlijk, onbevangen uit het kinderhart, 
- zelfs héél speciale briefomslagen. 
Al deze kaartjes, met persoonlijke wensen, anekdotes, herinneringen,...het doet 
me wat : het is voor mij kostbaarder dan het duurste geschenk!!!! 

 

Daarvoor, nogmaals; 1000X bedankt aan 
iedereen!!! 

 
Veel liefs, juf Els Milbou 

 
 
 
 
Nieuwe afspraken bij het zwemmen: 
We vragen dat ieder zijn eigen kam of borstel meebrengt om het haar 
te kammen. We gebruiken niet de kam of borstel van iemand anders! 
 
Kinderen met hoofdluizen mogen niet mee gaan zwemmen. 
 



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

 
Schoolvakanties schooljaar 2018-2019 : 
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 :  
-maandag 18 februari : Kleuters gaan naar Jobland ( binnenspeeltuin ) 
-vrijdag 1 maart 2019 : Carnavalsdag 
-maandag 25 maart : van 19u tot 20.30u Leren leren voor 5de en 6de lj 
-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 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 
 

 
 

Blijf ook na Dikketruiendag fietsen, het is gezond en ook het klimaat wint erbij! 
 
 
 

CARNAVAL OP SCHOOL 
 
donderdag 28 februari: ons 1ste en 2de lj vieren in de voormiddag 
samen met de bewoners van De Mick carnaval.    Alleen kinderen 
van die klassen komen verkleed. Zij rijden met een bus.  
 
vrijdag 1 maart : alle kinderen mogen de ganse dag verkleed naar 
school komen. In de voormiddag tovert de ouderraad lekkere 
pannenkoeken uit hun hoed. 
Of de stoet in de namiddag mag doorgaan hangt af van het 
antwoord van de politie. ( het zou kunnen dat we door de 
wegenwerken geen toestemming krijgen  ) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
-Wist je dat juf Annelie niet op de verjaardagskalender van januari stond. Ze 
heeft toch vlot op 19/01 haar verjaardag kunnen vieren! 
-dat ons schoolmoment met Zus en Sus in de zaal weer heel gezellig was. 
……mooie nieuwjaarswensen – lekkere gezonde hapjes  
- Wist je dat we blij zijn dat ouders ons tijdig melden dat hun kind(eren) 
hoofluizen heeft. Zo kunnen wij tijdig alle andere ouders verwittigen. 
 
-dat de wintersportdag voor het lager doorgaat op de schaatsbaan van 
Herentals : dat er in de vm wordt geschaatst en in de nm wordt er een 
natuurwandeling gemaakt.  
 

WIST JE DATJES 



 
 

POTJESTRAINING                   ZINDELIJKHEIDSTRAINING 
Op het potje gaan is een belangrijke stap voor een kind. Elk kind wordt zindelijk 
op zijn eigen tempo. Het is belangrijk om een peuter hierbij te ondersteunen, 
samen met de grootouders, onthaalmoeder,….. Starten op het gepaste 
moment op een ontspannen manier is de boodschap ! 
 
Onze peuters leren samen met Jules in de rode klas en met Anna in de blauwe 
klas op het potje gaan.  
Maar de potjestraining begint thuis, alvorens de peuters naar school komen. 
Uit universitair onderzoek blijkt dat ouders steeds later werk maken van de 
zindelijkheidstraining. 
Kleuters zijn vandaag een half jaar tot een jaar later droog. 
 
De omgeving van de kleuter mag niet wachten tot enkele 
weken voordat de kleuter naar school gaat. Zonder te 
dwingend te zijn, kunnen er thuis al heel wat stappen gezet 
worden: 
 
 
-zet het potje duidelijk in het zicht op vaste momenten 
 vb na het opstaan, na het eten,…. 
-maak het potjes-gebruik aantrekkelijk 
-heel enthousiast reageren als de peuter op het potje zit 
-laat je kind wat meer rondlopen in de blote poep  
( met een pamper kan je niet gepast reageren) 
-doet je peuter een ongelukje; niet bestraffen want dat zorgt voor 
spanning. Uitvliegen is zeker niet motiverend! 
-laat je kind gerust toekijken terwijl jij naar het toilet gaat en verleid het 
om het ook te proberen. 
-er zijn in de bib ook leuke prentenboeken rond zindelijkheidstraining! 
-Begin aan de training als jullie alle tijd hebben: uw peuter om te 
experimenteren, de (groot)ouders om te supporteren en de extra was 
weg te werken. Maar blijf consequent : je kind toch even een pamper 
laten aandoen omdat je te weinig tijd hebt is  ‘not done’ 
-lukt het droog zijn nog niet goed en moet je naar een feestje, dan kun je je kind 
eerst een onderbroekje aandoen, met daarover een luier. Zo voelt uw kind nog 
altijd dat het plast, maar wordt alles netjes opgevangen. 
 
 
WIJ HOPEN OP EEN VLOTTE TRAINING! 
KLEUTERS DIE NIET ZINDELIJK ZIJN, VRAGEN WE OM IN DE NAMIDDAG NAAR HUIS 
TE GAAN. 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 
 

FEESTHOED OP VOOR  
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND ! 

 
 

FEBRUARI 
 
2 Alexander Cools 1kkl 
 Leon Sanders 1kkl 

6 Warre Bogaerts 5de lj 
9 Julie Beyers 1pkl 
 Giselle Dotse 2de lj 

14 Jarne van den Weygaert 5de lj 
15 Lena Beersmans 3kkl 

 Ymke Verstraeten 4de lj 
18 Juf Greet  
21 Renske Bogaerts 4de lj 

 Bintou Keita 1pkl 
23 Jitse Verstraeten 5de lj 
24 Juf Lucia  
27 Sam Van den Bergh 1kkl 

   
 
 
 
 
 

Hoedje af !!   CHAPEAU !!  
 

BEDANKJES  
-Dankjewel  aan alle ouders die gereden hebben voor de kunsteducatie. 
-Het 6de lj bedankt de helpers bij de breilessen. 
-Onze 3de graad bedankt de fietsbegeleiders die mee een frisse neus haalden 
op weg naar de bib voor de auteurslezing.. 
-Het 5de lj bedankt de 2 meisjes die een heel leuke quiz met verschillende rondes 
maakten. Echt knap ! 
 



 
 
 

vr 1  
za 2  
zo 3  
ma 4 13u MOEVV Spelenpaleis 2de lj in Kapellen 
di 5  
wo 6  
do 7 Wintersportdag : lagere school gaat schaatsen in Herentals 

Alle kinderen van het lager verzamelen op Brasschaatstwg. 
vr 8  
za 9  
zo 10  
ma 11 LOKALE VERLOFDAG : Joepie, we toveren een vrije dag uit onze hoed! 
di 12 Dikketruiendag 

Stagejuf in de groene klas 
2de lj Muzarto komt op bezoek 
Zwemmen 
20u schoolbestuur 

wo 13 Oudercontact gele, groene en blauwe klas 
Bibliotheek 
13u Zwemspetters 3de graad 
Scholenbeurs in Wuustwezel 

do 14  
vr 15  
za 16  
zo 17  
ma 18 Kleuterschool tovert een leuke dag in JOBLAND uit de hoed ! 

Stagejuf in de gele klas 
Oudercontact gele klas 

di 19 6de lj gaat naar Gitok 
wo 20 Oudercontact gele, groene en blauwe klas 

MAANDKALENDER  
Basisschool De Linde  FEBRUARI 2019 



do 21 20u schoolraad 
vr 22  
za 23  
zo 24  
ma 25 Oudercontact blauwe klas 
di 26 Stagejuf in de groene klas 

Zwemmen 
wo 27 Kijkmoment in de rode klas 
do 28 1ste graad bezoekt in de vm de bewoners van De Mick om samen carnaval te vieren 
  
 

                     


