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Het schooljaar is weeral van start gegaan.  

 

We zullen zeker heel wat nieuwe dingen leren maar we willen ook 

leren om ons hart open te stellen voor elkaar. 

 

We willen dit schooljaar goed samen werken, leren en spelen. 

 

We willen binnen een grote maand ook optreden in een echt circus. 

 

Kortom, we zullen dit jaar veel jong-leren. 
 

 

NIEUWSBRIEF  
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Hier op school beginnen alle artiesten, die de technieken aan het 

leren zijn stilaan de circusacts in elkaar te steken. 

Onze kleuters en 1ste graad beginnen later te oefenen.  

Met de ondersteuning van circus Picolini gaat dit zeker lukken!  

Samen met u kijken we uit naar 2 deugddoende voorstellingen:  

vrijdag 8 november ‘ 19 om 16u  

zaterdag 9 november ’19 om 14u  

Onze reclame gaat binnenkort van start en zullen de flyers en 

affiches bedeeld worden in heel Achterbroek.  

 

Wie wil er een affiche thuis aan het raam? In de auto ?  

 

Voor elke voorstelling hebben wij 450 kaarten.  

De plaatsen in de tent zijn niet genummerd.  

De inkomkaarten kunnen enkel op school aangekocht worden.  

Volwassenen € 8 , kinderen jonger dan 12 jaar € 6  

( kinderen jonger dan 3 jaar zijn gratis als ze geen zitplaats benemen, 

buggy’s of kinderwagens mogen niet in de tent ) 

Voor een invalidewagen maken we zeker plaats, maar dit weten we 

graag vooraf. 

 

Enveloppen met geld mogen niet meegegeven worden met de 

kinderen.  

Mogelijkheden om op Achterbroeksteenweg , de inkomkaarten aan 

te kopen :  

- vrijdag 11 oktober ’19 van 14.30u tot 16u  

- woensdag 16 oktober ‘ 19 van 8u tot 9u  

- woensdag 16 oktober ‘ 19 van 11.30.30u tot 13u  

- donderdag 17 oktober ’19 van 19.30u tot 21u  

 

Wij hopen op een vlotte verkoop en heeft u toch nog vragen mail 

maar naar circuslindolini@gmail.com 

 

                   



                                                                  

 

 

 

 

 

Belangrijke data voor dit schooljaar :  

-CIRCUS PICOLINI 8 november om 16u en 9 november om 14u. 

-Sinterklaas komt op 5/12 langs 

-04/02/20: wintersportdag: lagere school gaat schaatsen in Herentals 

     kleuterschool bezoekt de binnenspeeltuin 

-schoolfotograaf komt langs: 12/02/20 

-Carnavalsdag: 21/02/20 

-Buitenspeeldag: 22/04/20 

-Kids in town: Heel de lagere school bezoekt de stad Antwerpen 31/03/20 

-Vaste datum voor het Vormsel : telkens op de zaterdag in het lange weekend 

van O.H.Hemelvaart. Dit wil zeggen steeds een week na de Eerste Communie. 

Voor schooljaar 2019-2020: Eerste Communie: zondag 17 mei 2020 

     Vormsel: zaterdag 23 mei 2020 

-FAMILIEDAG zondag 7 juni ’20  

-Zeeklassen : 12 – 15 /05/20 

-26/06/20: receptie voor onze schoolverlaters 

-29/06/20 Joepie, met de hele school op schoolreis naar ???? 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT: 

-dat de kleuterleidsters op zoek zijn:  
 

juflucia@vbs-delinde.be   is op zoek naar: 

 - een keyboard vanaf 5 octaven 

 - goochel-hoeden en  goochel-capes 

 

jufsigrid@vbs-delinde.be is op zoek naar: 

 - pruikjes van een clown 

 - kleren van een kindjes-clown 

WIST JE DATJES 

Een blik op de volgende maanden 
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jufkim@vbs-delinde.be is op zoek naar: 

 - cowboy-hoeden 

 

jufmie@vbs-delinde.be is op zoek naar: 

 - kangoeroeballen 

 

Alvast een dikke dankjewel vanuit de kleuterschool voor de moeite die jullie 

doen! 

 

-dat de leden van het kinderparlement gekozen zijn:  

1ste lj : Lina en Daan,  

2de lj: Stiene en Basil,  

3de lj: Sien en Diëm,  

4de lj: Charis en Lander,  

5de lj:Ilke en Dawa,  

6de lj: Rosalien en Jens 

 

Voor het eerst zal er in 2019  een BinnenBijBoerendag georganiseerd worden 

door Plattelandsklassen in samenwerking met ’t Pleckske en Landelijke Gilden in 

onze gemeente. De leerlingen van het 5de leerjaar worden ontvangen op 

vrijdag 11 oktober 2019, bij de familie Jan en Kristin Bernaerts – Godrie, 

Kapelstraat 111 in Achterbroek. De leerlingen worden een halve dag in een bad 

vol weetjes gestopt in het kader van gezonde voedselproductie. Tijdens deze 

dag zullen de landbouwers uit Kalmthout, in een alternerend systeem, de 

kinderen vertellen en laten ontdekken wat er allemaal nodig is om gezonde 

voeding te produceren. Ze maken kennis met de familie van het rund, met 

soorten groenten, allerlei machines, met melk en hun verwerking, met varkens, 

met kippen, met aardbeien, met de invloed van het klimaat op de landbouw. 

 

Achtergebleven in de huishoudklas op de techniekdag van de 3-4-5.  

Van wie is dit? 
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WE JONGLEREN MET BEDANKJES      
 

 

BEDANKJES  
 

-Bedankt aan de chauffeurs die onze kleuters van en naar de Heide hebben 

vervoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

di 1 2de lj start op de B-school 

Juf Isabelle Verstraeten start in het 4de lj ter vervanging van juf Greet 

6de lj op medisch onderzoek 

3de lj wordt afgehaald op de B-school 

wo 2  

do 3  

vr 4  

za 5  

zo 6  

ma 7  

di 8 2de lj start op de B-school 

Zwemmen 

wo 9  

do10 3de lj wordt afgehaald op de B-school 

vr 11 5de lj fietst naar de BinnenBijBoerendag in de Kapelstraat 

Voorverkoop inkomkaarten Circus van 14.30u16u 

za 12  

zo 13  

ma 14  

di 15  

wo 16 Voorverkoop inkomkaarten Circus van 8u-9u 

Voorverkoop inkomkaarten Circus van 11.30u-13u 

bibliotheek 

do 17 3de lj wordt afgehaald op de B-school 

Voorverkoop inkomkaarten Circus van 19.30u-21u 

vr 18 Geen naschoolse Opvang 

za 19  

zo 20  

ma 21  

di 22 Zwemmen 

wo 23 Oefenmoment in de sportzaal voor alle klassen want Dennis komt kijken 

Kijkmoment in de rode klas 

do 24 3de lj wordt afgehaald op de B-school 

vr 25  
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za 26  

zo 27  

ma 28 Start herfstvakantie 

di 29  

wo 30  

do 31  
 

 

 

                  
 

 


