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JONGLEER in de Vastentijd, met je tijd. 

Neem de tijd Ja, neem 40 dagen de tijd  

om jezelf te ontmoeten 

Neem de tijd om uit je kwetsbaarheid weer op te staan,  

Neem je tijd om rondom je te kijken en te voelen 

Neem de tijd om oog in oog te staan met wat jou beweegt,  

en te voelen wat jouw en anderen hun leven kleur geeft.  
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  
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Belangrijke data voor dit schooljaar :  

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

-ouderavond zeeklassen 21 april 2020 

-22 april: buitenspeeldag ( Zandstraat wordt terug autovrij ! ) 

-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: 

-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 

 

 

 

 

 

 

-dat ons 4de lj op zoek is naar plastic melkflessen van 1 liter, met dop! 

Graag goed uitgewassen voor 20 maart bezorgen aan juf Greet of 

iemand van het 4de lj. Dankjewel!   
 

-dat bij een gesprekje over het coronavirus in het eerste leerjaar een 

eersteklasser wist te vertellen dat zijn mama al de hele tijd het coronavirus 

heeft. ..... moeten we ongerust zijn??? 

 

-dat de eersteklassers knappe puzzelaars zijn? Ze hebben na hun puzzel van 500 

stukjes ook al twee puzzels van 1000 stukjes gemaakt! Hop naar de volgende en 

misschien nog moeilijkere puzzel! 

 

-dat er nu meer auto’s stoppen en vertrekken op de parking aan de apotheek 

en sportzaal en dan dit gevaarlijker is voor onze fietsers. Oppassen aub! 

WIST JE DATJES 

Een blik op de volgende maanden 



-De actie “Helm Op, Fluo Top” stopt 

na de krokusvakantie. 

Bijna alle kinderen spaarden een 

volle stickerkaart. 

De volle kaart geeft kansen om 

mooie dingen te doen. 

MAAR denk er aan, Fluo draag je 

best altijd in het verkeer! Niet alleen 

als het donker is. 
 

 

Cyberpesten is een vorm van 

elektronisch pesten waarbij men via 

computers, gsm's, tablets, etc. de integriteit 

van een andere persoon schaadt. Onze 

jongeren zijn in deze tijd heel actief op sociale 

media, denk maar aan Snapchat, Instagram, 

TikTok... Dit zijn allemaal kanalen waarop een 

fenomeen zoals cyberpesten zich voordoet.  

Kenmerkend aan deze vorm van pesten is dat het vaak onzichtbaar blijft voor 

de omgeving. Dit is meteen ook de reden waarom deze vorm zo populair is en 

eigenlijk ook bijna onder alle lagen van de bevolking voorkomt.  

Vroeger hield pesten op wanneer men het schoolplein of het werkveld verliet, 

door cyberpesten kent het pestgedrag geen einde en kan men 24/7 doorgaan 

als men niets onderneemt of ouders/opvoeders niet alert zijn voor de 

risicosignalen.  

 

Ons 5de en 6de lj laat samen zien dat wij tegen online pesten zijn. 

Elk slachtoffer van cyberpesten is er één te veel. Denk na voor je iets typt. 

#STOP  Samen Tegen Online Pesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JONG-LEREN IN DE RODE KLAS 
 



 
 

WE JONGLEREN MET BEDANKJES      
 

 

BEDANKJES  
-Bedankt aan alle taxichauffeurs die onze kleuters vervoerd hebben naar en 

vanuit Jobland.  

-Het 5de lj bedankt alle begeleiders bij de haaklessen. 

-Het zesde bedankt de mensen die hulp boden bij de breilessen. 

-Het zesde bedankt de mensen die kwamen vertellen over hun beroep of 

tekentalent. 

-Het zesde bedankt de mensen die ons veilig op andere scholen brachten voor 

een schoolbezoek. 

-Het zesde bedankt meester Maarten voor zijn fijne stagelessen. 

-Een dikke dankjewel aan de tante die in het 1ste lj kwam vertellen over haar 

werk als verpleegster en aan de papa die ons informeerde over zijn taak als 

politieagent.  

-Alle eersteklassers bedanken de mama's, papa's, oma's, ... die zorgden voor het 

vervoer naar de 'Kunsteducatie.' 

-Dankjewel aan de organisatoren van 'De Mick' omdat onze eersteklassers en 

onze kleuters van de gele klas carnaval mochten vieren met hen. 

-Dankjewel aan al de vrijwilligers die weer voor lekkere pannenkoeken hebben 

gezorgd tijdens het carnavalsfeest. 

 
BEDANKT AAN ONDERSTAANDE FIRMA’S VOOR DE KLANKINSTALLATIE EN VOLGAUTO 

BIJ ONZE CARNAVALSSTOET 
 

 

Volkswagen – SEAT - Skoda Garage Clissen - 

Vanden Bergh te Achterbroek 

 



FISCALE ATTESTEN: 
De onkosten voor het blijven ineten op school worden vermeld op een fiscaal attest. 
Gezinnen die in het bezit willen komen van een fiscaal attest , sturen een mailtje naar 
secretariaat@chterbroek.be 
 
 
 
 

INZAMELACTIE SPEELGOED PETER PAN 
 
U herinnert zich misschien nog wel onze oproep tot inzameling speelgoed, 
knuffels, leesboeken, strips, … voor de kansarme kinderen in Antwerpen. 
Tijdens de twee eerste weken van februari mocht alles binnengebracht 
worden en … het was een GROOT SUCCES. 
Een grote verzameling mooi speelgoed, een ferme stapel nieuwe 
leesboeken en strips, leuke knuffels, … Het zat er allemaal bij. 
Alles werd goed gecontroleerd, het moet immers kunnen dienen als 
cadeautje.      Maar jullie hadden onze raad goed opgevolgd. 
 
Afgelopen dinsdag kwam een verantwoordelijke van Peter Pan organisatie 
alles ophalen. Deze man trok grote ogen toen hij alles klaar zag staan. De 
leerlingen van het zesde mochten alles inladen. 
 
Nogmaals, DIKKE MERCI 
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zo 1  

ma 2  

di 3 Stage in de rode klas en in het 2de lj 

20u ouderraad 

wo 4 Medisch consult van het CLB in het 5de lj 

do 5 2de graad naar Museum voor Natuurwetenschappen 

vr 6  

za 7  

zo 8  

ma 9  

di10 Zwemmen 

Stagemeester in het 2de lj 

Stagejuf in de rode klas 

wo 11 Bib 

do 12  

vr 13 Technopolis 3de graad 

‘Superpapa-dag’ voor de groene en gele klas 

za 14 18u Naamopgave vormelingen 

zo 15  

ma 16 2de lj Muzarto 

6de lj bezoekt Stella Matutina 

di 17 6de lj STEMdag in Gitok 

Gele klas naar Mimuze: “Schommelstoel” 

wo 18 6de lj bezoekt een moskee 

do 19  

vr 20  

za 21  

zo 22  

ma 23  

di 24 Zwemmen 

Sport 2-1-3de lj 

wo 25  

              MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  MAART 2020 



do 26 2de lj Mega Spelenpaleis (Essen) 

vr 27  

za 28  

zo 29 

Omschakeling zomertijd                                                    

ma 30 Stage rode klas tot en met 3 april 

3de graad ‘ Het gewonnen Kind’ Oka- Kalmthout 

Alle kinderen van het lager krijgen hun lenterapport 

di 31 Alle kinderen van het lager bezoeken de stad Antwerpen Kids in town 

20u ouderraad 
 

 

 

 

 


