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Circus Lindolini is achter de rug. 

We kijken heel tevreden en fier terug op onze voorstellingen. 

We hebben er echt van genoten. 

Een dikke proficiat aan al onze circusartiesten! 

Een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers die een handje hebben toegestoken! 

Circus Picolini was trots op circus Lindolini;  dankzij hen hebben we veel geleerd. 

Ondertussen is onze film bijna klaar en hopen we de bestelde sticks zo snel 

mogelijk aan iedereen te bezorgen. 

 

. 
 

NIEUWSBRIEF  
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Belangrijke data voor dit schooljaar :  

-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 

-Schoolreis 3de lj naar Bokrijk: donderdag 28 mei 2020 

-Schoolreis 1ste graad: dinsdag 26 mei 2020 

-26/06/20: receptie voor onze schoolverlaters 

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

 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT: 

-dat  het 5de leerjaar kennis mocht maken met de werking op de boerderij bij 

Nele thuis. 

Op die manier hebben ze toch nog een boerderijbeleving gehad, nadat de 

BinnenBijBoerendag niet doorging. 

-dat Sinterklaas het jammer vindt dat hij niet naar onze circustent is kunnen 

komen. 

-dat de Advent begonnen is, de voorbereidingstijd naar Kerstmis : Elke week een 

kaarsje meer! 

-dat onze fluo-actie volop lopende is!  

-dat we op zoek zijn naar strips voor in de refter op de B-

school. Wie thuis strips heeft, die niet meer gelezen worden, 

mag die afgeven op school. Alvast bedankt!! 

 

 

 

 

WIST JE DATJES 

Een blik op de volgende maanden 



Vanaf 2020 zullen de schoolfacturen digitaal verstuurd 

worden naar alle ouders. 
 
 

te koop: 

 

babykleding, (shortjes, polo's, t-shirts,...)  

NIEUW, voor jongens (18 maanden) 

25% korting op de nieuwprijs   -    Tel.: 0478 388 590 na 18 uur 
 

 

Beste ouders, 

 

Sinds begin september is men bij Stekelbees gestart met verplicht 

inschrijven voor de woensdagmiddag. Men heeft gemerkt dat nog 

niet alle kinderen worden ingeschreven, en dat er iedere week extra 

kinderen door ons naar Stekelbees worden gebracht, terwijl het 

eigenlijk niet kan.  

 

Mogen wij u vragen om dit zeker wel te doen!!! 

 

Zo hoeven wij als school geen noodoplossing te zoeken en zo kan 

Stekelbees voldoende personeel inzetten voor uw kinderen. Zo komt 

u nooit voor de verrassing te staan dat de opvang niet open zal zijn, 

wanneer er geen inschrijvingen zijn. 

 

U kan inschrijven per mail , of op de locatie zelf tot en met maandag 

17u. 

 

Bedankt voor uw medewerking! 

 

Cindy de Rijke 

Verantwoordelijke Stekelbees Kalmthout 

lkkalmthout@landelijkekinderopvang..be 

www.landelijkekinderopvang.be 
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WE JONGLEREN MET BEDANKJES      
 

 

BEDANKJES  
 

-Bedankt aan iedereen die zijn/haar naaitalent heeft ingezet bij ons 

circusproject. 

-Bedankt aan iedereen die de tenten heeft opgezet en afgebroken. 

-Bedankt aan iedereen die zich heeft ingezet bij de drankbonnen, de inkom, de 

dranktent, de afwas, de broodjes, de tap,….. 

-Bedankt aan de materiële steun bij ons project. 

-Bedankt aan de fotografen en filmman. 

-Bedankt aan eenieders enthousiasme bij dit verbindend schoolproject. 

-Bedankt aan de chauffeurs die het 1ste en 2de lj hebben vervoerd naar en van 

Mimuze. 

-Bedankt aan de chauffeurs van ons 1ste lj, zonder hen geraakten we niet bij 

Kronkeldidoe. 

-Dikke dankjewel namens het 5de lj voor de ontvangst, de rondleiding en de 

cadeautjes op de boerderij!    Ook een dankjewel voor de fietsbegeleiding die 

dag! 

 

 



 



 

 

 



 

zo 1  

ma 2  

di 3 Stageleerkracht in het 6de lj 

Sportlessen in de vm voor 2de;1ste en 3de lj 

zwemmen 

20u ouderraad 

wo 4 Vrijaf voor alle kinderen. 

Pedagogische Studiedag voor de leerkracht:  

zij werken aan de nieuwe leerplannen 

do 5 ALLE KINDEREN VERZAMELEN OP BRASSCHAATSTWG 

Welkom Sinterklaas en zwarte Pieten! 

vr 6  

za 7  

zo 8  

ma 9  

di10 Stageleerkracht in het 6de lj 

20u schoolbestuur 

wo 11 Bibliotheek 

do 12  

vr 13 Vm: 2de en 3de lj gaan aan techniek werken in Gitok 

za 14  

zo 15  

ma16  

di 17 Sportlessen in de vm voor 6de, 4de en 5de lj 

zwemmen 

wo 18 Kijkmoment in de rode klas 

do 19 13u netbaltornooi 6de lj 

13.30u 2de graad : Mile(s)tones: rond Jazz (Mimuze) 

vr 20  

za 21  

zo 22  

ma 23 Start kerstvakantie tot en met 5 januari 2020 
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di 24 18u gezinsviering Kalmthout Centrum 

wo 25 Zalig Kerstfeest! 

11u gezinsviering Achterbroek 

do 26  

vr 27  

za 28  

zo 29  

ma 30  

di 31 Nieuwejaarke Zoete Zingen 
 

 

 

           
 


