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Wat denk je er van? Zullen we deze maand een jongleertruc uithalen 

zodat wij een dagje extra krijgen?! 

 

In de komende maand zal onze ouderraad ook ‘jongleren’ met 

muziek; zij nodigen iedereen uit op 15 februari op het kinderfeest en 

’s avonds voor de volwassenen. Samen genieten van dans, muziek, 

een babbel, een drankje….!! 

NIEUWSBRIEF  
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Belangrijke data voor dit schooljaar :  

-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 

-ouderavond zeeklassen 21 april 2020 

-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 ???? 

 

Vrije schooldagen van januari tot en met juni: 

-woensdag 5 februari: Pedagogische studiedag voor de leerkrachten 

-krokusvakantie: maandag 24 februari t.e.m. vrijdag 28 februari 2020 

-paasvakantie: maandag 6 april t.e.m. vrijdag 17 april 2020 

-woensdag 29 april: pedagogische studiedag voor de leerkrachten 

-vrijdag 1 mei 2020 

-donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei: O.H.Hemelvaart + brugdag 

-maandag 1 juni: Pinkstermaandag 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT: 

- dat Merel uit de gele klas glundert als grote zus? 

Floortje is geboren op woensdag 15 januari 2020. 

Wij wensen mama en papa een dikke proficiat !!  

 

-dat er nog iemand glundert in de gele klas? 

Luca is blij dat zijn papa opnieuw papa is geworden van Flor. 

Op 17/01 is kleine, lieve Flor geboren! Proficiat!! 

 

-dat Juline uit de rode klas op 24/01 zus geworden is van Céleste. 

De kleine pruts is een mooi geschenk voor de fiere papa en 

mama. Proficiat !! 

WIST JE DATJES 

Een blik op de volgende maanden 



 

WE JONGLEREN MET BEDANKJES      
 

 

BEDANKJES  
-Bedankt aan die extra begeleiders / taxi’s voor de ritten naar Diesterweg – 

Kunsteducatie 

-Bedankt aan de helpers op onze nieuwjaarsreceptie 

-Bedankt aan Eveline die tot het einde van het schooljaar op dinsdag, 

woensdag en vrijdag allerlei taken opneemt in onze school. 

 

 

Ons mondiaal project van dit schooljaar is een project gericht op de 

armoede in België, meer specifiek in de provincie Antwerpen. 

We kiezen er dit jaar voor om de aandacht van de kinderen te 

richten op de vierde wereld. 

 

In samenwerking met de organisatie Peter Pan, zamelen we 

speelgoed, kleurtjes, strips, kinderboeken, puzzels,….. in. 

Deze organisatie geeft dit speelgoed aan kinderen van gezinnen die 

niet de middelen hebben om speelgoed te kopen voor een 

verjaardag, Kerstmis,…… 

 

Hebben jullie thuis speelgoed waar niemand meer mee speelt? 

Tussen 3 en 13 februari mag je het speelgoed, de spelletjes,….dat 

wat je wil schenken aan het project, meebrengen naar school. 

Beschadigd of onvolledig speelgoed geven we terug mee naar huis. 

 

We vinden het fijn dat jullie willen delen met dit warm project! 

        



 



 



 



DIKKETRUIENDAG op dinsdag 11 februari 2020 is een bekende, 

jaarlijkse symbolische actie voor het milieu! Dit jaar is het thema biodiversiteit. 

 

Om onze planeet goed te laten blijven draaien, heeft ze 

zowel planten, kleine organismen, insecten als dieren nodig.  

Als er te veel planten en dieren uitsterven, geraakt het klimaat uit balans. 

Iedereen maakt zich zorgen over de opwarming van de aarde, ook wij zijn 

begaan met het milieu. 

Daarom planten we op school bloemen, hangen we nestkastjes, doen we alles 

zoveel mogelijk met de fiets, laten we de insecten leven,….. 

 

Wij doen mee op 11 februari ! We doen een extra trui aan zodat de verwarming 

een graadje lager kan, want daar is het  om te doen op dikketruiendag! 

Wij blijven bezorgd voor een gezonder milieu, door de uitstoot van schadelijke 

gassen tegen te gaan. 

 

WE GAAN SAMEN VOOR EEN GEZONDER MILIEU! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Andere kinderen stappen of rijden mee (versierde step, versierde go-

car) 

-De stoet vertrekt rond 13.30u op Achterbroekstwg. We rijden onze 

vertrouwde route: naar kruispunt – Brasschaatstwg – Bloemstraat – 

Heiken – Dr. J.Goossenaertsstraat – Brasschaatstwg - servitudeweg 

 

LAAT ONS HOPEN OP DROOG CARNAVALSWEER 

 

 

 

 

 



Nieuwbouwproject residentie Thillo. 
 

De graafwerken zijn gestart aan het Nieuwbouwproject “residentie Thillo” ter 

hoogte van de Brasschaatsteenweg nummer 50 te Kalmthout – Achterbroek. 

(tegenover onze school!) 

Door de ligging van de werf pal tegenover de school is veiligheid hier 

vanzelfsprekend prioriteit nummer één. Daarom is er sinds enkele weken 

parkeerverbod aan de schoolzijde tegenover de werf. 

 

In overleg met de school, politie, aannemers en bouwheer is onder andere 

besloten om gedurende het begin en einde van een schooldag het zwaar 

verkeer van en naar de werf niet toe te laten en het kruisen van de werfzone 

aan de overzijde van de school tot een minimum te beperken. 

d.w.z.  van 7.30u tot 9u, van 11.30u tot 12.30u, van 15u tot 16.30u 

 

Tijdens de werken blijft de gemachtigde opzichter aan de school staan. 

Voor sommigen raden we aan over te steken ter hoogte van de Bloemstraat. 

Onze rijbegeleiding en het ophalen van de kinderen op Brasschaatstwg blijft 

zoals afgesproken. Parkeren aan de apotheek of sportzaal wordt aanbevolen. 

 

In geval van vragen, bezorgdheden of voor extra info in verband met verloop 

van de werf of het  project, kan u steeds contact opnemen met iemand van het 

team van Jeni Real Estate.  

Jeni Real Estate   Everdongenlaan 7D, b.2 – 2300 Turnhout  

t. 014 60 92 37 – m. 0472 33 15 05 frederik@jeni.be 

www.jeni.be / www.thillo.be 
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za 1  

zo 2  

ma 3 13u 1ste lj kunsteducatie 

di 4 Stage 2de lj 

Kleuters bezoeken Jobland 

Lagere school: Wintersportdag in Herentals 

(alle kinderen zijn om 8.45u en 15.45u op Brasschaatstwg) 

20u ouderraad 

wo 5 Alle kinderen vrijaf. 

Leerkrachten hebben ped. studiedag 

17u-20u scholenbeurs voor leerlingen 5de en 6de lj ( Gitok) 

do 6 1ste lj Medisch consult CLB 

vr 7 13u kindergemeenteraad  

za 8  

zo 9  

ma10 1ste lj medisch consult CLB 

13u een klein deel leerlingen van het 6de lj bezoeken H.Hart 

Oudercontact blauwe klas, groene klas 

di 11 Stage rode klas 

Zwemmen – sporten voor 2-1-3 

Dikketruiendag 

20u schoolbestuur 

wo 12 Geen kleutersporten: alle kleuters blijven op school 

Schoolfotograaf op bezoek: individuele-familie-klasfoto’s 

do 13 13u 5de lj kunsteducatie 

vr 14 14.30u 2de lj blaasles Muzarto 

za 15 Kinderfeest en ‘grotemensen’feest ouderraad refter Brasschaatstwg 

zo16  

ma 17 13.15u 3de lj op bezoek in het gemeentehuis 

Oudercontact blauwe klas, groene, gele klas 

di 18 Stage 2de lj 

20u schoolraad 

              MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  FEBRUARI 2020 



wo 19 Bibliotheek 

Oudercontact blauwe, groene en gele klas 

do 20  

vr 21 Carnavalsdag: lekkere pannenkoeken eten 

13.30u vertrek van de stoet 

za 22  

zo 23  

ma 24 Start krokusvakantie 

di 25  

wo 26  

do 27  

vr 28  

za 29 

 
 

 

 

 

 

 


