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30 april 2019

Dag iedereen,
Nog 2 maanden tovert dit schooljaar uit zijn hoed.
2 maanden met onderbroken weken en uitstappen.
Stilaan kijken we ook al naar volgend schooljaar en hopen wij u zo snel mogelijk
de data van de facultatieve dagen en pedagogische studiedagen te laten
weten.
Kent u nog jonge gezinnen die mogelijks hun kindje naar onze school willen
laten gaan? We zijn volop bezig met de inschrijvingen van geboortejaar 2017!
Op de familiedag van 19 mei is er in de voormiddag van 10u tot 11.30u
mogelijkheid om kennis te maken met de rode en de blauwe klas.
Wij hopen weer op een gezellig terras op onze FAMILIEDAG. Vergeet zeker niet
tijdig uw inschrijving voor de wandelfotozoektocht en/of van de BBQ door te
geven.
Onze enquête is nog maar net afgesloten. De 81 antwoorden worden zo snel
mogelijk verwerkt.

Een blik op de volgende maanden

Neem ook geregeld een kijkje op onze website voor
een volledige jaarkalender.
Schoolvakanties schooljaar 2018-2019 :
Hemelvaartsdag : 30 mei + Brugdag 31 mei
Pinksterweekend : 8 – 9 – 10 juni
Andere belangrijke data :
-woensdag 5 juni 2019: schoolfotograaf
-vrijdag 7 juni 2019 : schoolreis 3de lj Bokrijk
-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 op 3 juni ‘19
Op dinsdag 28 mei van 8.45u tot 9.45u
!! dit is een dag vroeger dan eerst was vermeld, onze excuses !!
SCHOOLVAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020
Herfstvakantie: zaterdag 26/10 t.e.m. zondag 3/11
Wapenstilstand : maandag 11/11/19
Kerstvakantie: zaterdag 21/12 t.e.m. zondag 5/01/20
Krokusvakantie: zaterdag 22/02 t.e.m.01/03/20
Paasvakantie: zaterdag 04/04 t.e.m. 19/04/20
Dag van de arbeid : vrijdag 1 mei
Hemelvaartsdag + Brugdag : 21 en 22/05/20
Pinkstermaandag: 1/06/20
Facultatieve dagen en pedagogische studiedagen worden later meegedeeld.

WIST JE DATJES
-Wist je dat elke klas van het lager een interessante voordracht heeft gekregen
van ons project dat we vorig jaar gesteund hebben in Cambodia.
-dat we dit schooljaar een onderwijsproject in Zambia gaan steunen.
-Op school zijn er nog een deel kleuterfietshelmen gratis te verkrijgen; neem
gerust contact op met de directie.
-Hieronder vinden jullie het loopschema voor de 1 mei-cross.
Onze lopers hopen op veel supporters !!

FEESTHOED OP VOOR
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND !

MEI
4
6
7
8
11

Fien Stevens
Diëm Michiels
Marthe Haneveir
Amber Harun Alleyah
Fleur Louise Janssens
Charis Willemsen
Dorien Ceusters
Indi Meinertzhagen
Dean Van ‘t Hart
Rik Ansoms
Julie Anthonissen
Merel Van Geneugelijk
Mohammed Hiddouch
Sus Martens
Sam Dury Tchakpassou
Micha Haalboom
Djesse de Bock
Walid Mourad
Juf Kim

12
13
17

22
24
26
28
29

Hoedje af !!

2de lj
2de lj
4de lj
1 pkl
2de lj
3de lj
4de lj
3kkl
2de lj
1ste lj
1pkl
2de kl
1ste lj
2kkl
1kkl
2kkl
3kkl
2de lj

CHAPEAU !!

BEDANKJES
-

Het zesde bedankt iedereen die hen begeleidde op uitstapjes met de fiets
of auto
Dankjewel aan de mama die een bezoekje bracht aan het eerste en
derde leerjaar met bijzondere dieren.
Dankjewel aan de begeleiders en chauffeurs bij het voetbaltornooi voor
2de en 3de graad.

MAANDKALENDER
Basisschool De Linde MEI 2019
wo 1
do 2
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zo 5
ma 6

di 7

wo 8
do 9
vr 10
za 11
zo 12
ma 13
di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18
zo 19

Dag Vrijaf
Scholencross
20u ouderraad
11u gele klas wordt uitgenodigd door Muzarto

6de lj naar de Zoo
13u 2de lj Minibroebels in de Vroente
Toneel voor 1ste en 3de lj VOSSENSTREKEN door vzw Ons
3de lj gaat op reis in onze gemeente
Zwemmen en kleuterzwemmen
20u schoolbestuur
13.30u MOEV Minitennis
Laatste stagedag van juf Charlotte in het 4de lj
10.30u Muzarto blaasles in het 2de lj

Pedagogische Studiedag : alle kinderen hebben vrijaf
ALLE kinderen komen tegen 8.45u naar de school op Brasschaatstwg
omdat we die ochtend repeteren voor de familiedag

FAMILIEDAG
10u-11u wandelfotozoektocht
10u-11.30u kijkmoment rode klas / blauwe klas
12u-13.30u BBQ
14.30u-15.30u optreden van de kinderen

ma 20
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wo 22
do 23
vr 24
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di 28
wo 29
do 30
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16u-18u BBQ
Kleuters gaan op schoolreis naar Vrouwenhof - Roosendaal
7u vertrek kasteelklassers : 4de en 5de lj gaan naar Ny ( Hotton )
1ste graad gaat op schoolreis naar Planckendael
Zwemmen 6de lj gaat met de fiets naar het zwembad
Kleuterzwemmen
13u 3de lj neemt deel aan Sportkompas
6de lj leert programmeren in Gitok ( ozobots )
15u kasteelklassers komen terug aan
11u Eerste Communie
Verkiezingsdag : federaal en Europees
Kijkdag rode klas
Sportdag kleuterschool ( meer info volgt later )
O.H.Hemelvaartsdag : vrije dag
Brugdag : iedereen vrije dag

