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1 september 2020

Met ons jaarthema van dit schooljaar willen we het accent leggen
op het sociaal-emotioneel leren.
Onze kinderen en alle volwassenen leren hier elke dag in bij, om zo
beter te worden in het omgaan met zichzelf en de ander.









Gevoelens en gedrag herkennen
Omgaan met emoties van jezelf en anderen
Verschillen en overeenkomsten tussen jou en de ander leren kennen
Vriendschappen opbouwen
Leren omgaan met conflicten
Problemen leren oplossen
Juiste keuzes leren maken
Eigen kwaliteiten en krachten (h)erkennen

Dag iedereen,
Schooljaar 2020-2021 staat voor de deur.
Ik hoop dat ieder van jullie tijdens de vakantie de kans heeft gevonden om
leuke, ontspannende dingen te doen. Ook al was het allemaal wat anders dan
anders; het gaf ook kansen om nieuwe dingen te ontdekken, uit te proberen…..
Mijn leerkrachtenteam is al een tijdje in de weer om alles voor dit nieuwe
schooljaar in orde te brengen.
Het gaat niet alleen om nieuw speelgoed, nieuwe boeken en mappen…
Maar ook om nieuwe contacten, andere samenwerking, open gesprekken en
elkaar beter leren kennen. Het gaat om IK-JIJ-WIJ!
U kan steeds als ouder een afspraak maken met de directie, een klasleerkracht,
zorgleerkracht, zorgcoördinator of iemand van het schoolbestuur.
Een speciale welkom aan alle nieuwe kinderen in onze school.
We maken er samen een boeiend schooljaar van, ondanks het Coronavirus.
Nog ter informatie: de nieuwe afspraak dat ’s ochtends de kinderen pas om
8.30u op de speelplaats komen en niet vroeger is niet onze keuze. Het wordt ons
wettelijk opgelegd.
Els van Veldhoven
Hoe starten we ons schooljaar in deze Corona-tijd?
Het departement heeft 4 risiconiveau’s uitgewerkt.
groen – geel – oranje – rood
Per fase zijn er andere maatregelen en schoolafspraken.
We starten in fase geel. We ambiëren een zo veilig mogelijke
schoolomgeving, waarbij we proberen het risico op
besmetting maximaal in te dijken.
Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis. Naargelang de
besmettingshaard kan er een ander risiconiveau gelden. In functie van de
veiligheid voor het personeel, leerlingen en de ouders kan dan overgegaan
worden tot quarantaine.
Alle volwassenen die op de speelplaats komen dragen een
mondmasker
We vragen aan alle volwassenen om op straat te wachten tot
de bel gaat en voldoende afstand te houden.
En in deze coronatijd moeten de traktaties in de kleuterschool
verpakt zijn.
We beloven u duidelijke communicatie bij elke verandering!

IK-JIJ_WIJ: Wie doet wat en waar?!
Rode klas: (geboortejaar 2018): juf Mie en juf Annelie vervangt haar op dinsdag
We starten met 7 kleuters
Blauwe klas: juf Sigrid en juf Kim vervangt haar op donderdag
We starten met 17 kleuters
Groene klas: juf Lucia (19 kleuters)
Gele klas: Juf Kim en juf Annelie (27 kleuters)
Zorguren: Juf Kim
Kleutersporten: Juf Maddy
Kinderverzorging: Juf Clarisse
1ste lj: Juf Ria en juf Maggy vervangt haar op donderdag (16 leerlingen)
2de lj: Juf Liane en juf Leen (18 leerlingen)
3de lj: Juf Zoë (19 leerlingen)
4de lj: Juf Greet (21 leerlingen)
5de lj: juf Yana (22 leerlingen)
6de lj: meester Rudi (19 leerlingen)
Zorgleerkrachten: Juf Leen en juf Maggy
Zorgcoördinator: Juf Thea neemt deze taak op zich tot juf Leen terug is
Bewegingsopvoeding: juf Maddy
Secretariaat: Veerle Buyens, Wies Peeters en Thea Bierbooms
Poetspersoneel: Tony Neys, Els Lauwers, Chris Konings
hulp voor de schoolwerking: Eveline Winkler
Middagmoeders: Adrienne Schalk, Veerle Buyens, Eveline Winkler
Directeur: Els van Veldhoven

Een blik op de volgende maanden
Belangrijke data voor volgend schooljaar :
-dinsdag 17 november 2020: informatieve ouderavond rond ‘gezag vanuit
verbinding”: Hoe streng mogen we nog zijn? Wat mag ik nog eisen van mijn kind? En wat als
mijn kind niet doet wat ik van hem of haar verwacht?

-zaterdag 12 december: kerstmarkt?
-van 4 tot en met 7 mei kasteelklassen
-zondag 9 mei: Eerste Communie
-zaterdag 15 mei: Vormsel
-FAMILIEDAG 6 juni 2021?
Vrije schooldagen van januari tot en met juni voor schooljaar 2020-2021:
-vrijdag 2 oktober 2020 – woensdag 27 januari 2021 – woensdag 28 april 2021:
pedagogische studiedag
-maandag 5 oktober 2020 – vrijdag 12 maart 2021: facultatieve verlofdag
-woensdag 11 november: Wapenstilstand

-kerstvakantie van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari ‘21
-paasvakantie van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021
-donderdag 13 mei O.H.Hemelvaart en vrijdag 14 mei als brugdag
-Pinkstermaandag: 24 mei 2021
Instapmomenten schooljaar 2019-2020
Voor de kleuters die instappen na de herfstvakantie op 9 november’20
Op woensdag 28 oktober van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie op 4 januari ‘21
Op woensdag 16 december van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen op vrijdag 1 februari ‘19
Op dinsdag 26 januari van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen na de krokusvakantie op 22 februari ‘21
Op woensdag 10 februari van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen na de paasvakantie op 19 april ‘21
Op woensdag 31 maart van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen op 17 mei ‘21
Op woensdag 12 mei van 8.45u tot 9.45u

SPORTNIEUWS van juf Maddy
Beste ouders,
Hopelijk heeft iedereen op een gezonde manier genoten van de zomervakantie en
kunnen we er weer een sportief jaar van maken! Graag geef ik jullie nog enkele
praktische afspraken/regelingen mee wat betreft de sport-en zwemles.
Na het omkleden, bij het binnen gaan van de zaal, ontsmetten we de handen.
Afstand houden is niet nodig, maar buiten sporten wordt aanbevolen. Bij goed weer
zullen we zoveel mogelijk buiten gaan. Hou hier rekening mee bij de keuze van de
schoenen op dinsdag en donderdag.

De lagere school sport op dinsdag en donderdag :
Dinsdag :
8.45u-9.35u : 2°lj
(zij verzamelen op speelplaats Brasschaatstwg. vanaf 8.30u., behalve op 1
september.)
9.35u - 10.25u: 1°lj
10.40u-11.30u : 3°lj
13u - 13.50u: 4°lj
13.50u - 14.40u : 5°lj
14.55u-15.45u : 6°lj

Donderdag :
8.45u-9.35u : 5°lj
9.35u - 10.25u: 6°lj
10.40u-11.30u : 4°lj
13u-13.50u : 1°lj (zij verzamelen op speelplaats Brasschaatstwg.)
13.50u -14.40u : 2°lj
14.55u-15.45u : 3°lj (zij worden afgehaald vooraan aan de poort van de
Brassch.stwg.)
De leerlingen van het 1°lj en de nieuwe leerlingen krijgen de eerste week hun
sportuniform mee naar huis. Gelieve hun naam erin te schrijven en in een turnzak
mee terug naar school te geven samen met WITTE pantoffels! Wie zelf een EFFEN
DONKER BLAUWE short heeft mag deze gebruiken en die van school mee terug
geven (zonder naam uiteraard).
De zwem én sport en speldata staan vermeld op de maandkalender, hou deze dus
goed in ’t oog.
Wij zwemmen om de 2 weken op dinsdagnamiddag te beginnen op 08-9-2020.
Als het risiconiveau van Corona wijzigt, kan het zwembad sluiten.
Voor het zwemmen dragen de meisjes een badpak. Leerlingen van het 1ste en 2de lj
mogen eventueel nog een bikini aandoen. Er worden GEEN zwemshorten/rokjes
gedragen door de meisjes. De jongens zwemmen in een zwembroek/short en
badmuts.
Badmutsen worden zelf aangekocht in de juiste kleur. De kleur zal zo snel mogelijk
vermeld worden. Gelieve stevige badmutsen te voorzien, zodat ze niet afvallen bij
het springen.
Leerlingen van 4°-5° en 6°lj brengen de maand september en oktober
sportschoenen mee in een apart zakje. Bij goed weer sporten we buiten. Laat je
schoenen gerust in school hangen.
LANGE HAREN doen we steeds in een staart!
JUWELEN laten we best thuis op dinsdag en donderdag!

De kleuterschool sport op maandag en woensdag.
Maandag :
13u-13.50u : groene klas (verzamelen op speelplaats van Brasschaatstwg
13.50u-14.40u : gele klas
14.55u-15.45u : blauwe klas (afhalen vanaf 15.35u in de sporthal aan de eerste
deur met mondmasker aub.)
Woensdag :
8.45u-9.35u : gele + groene klas (verzamelen op speelplaats van Brasschaatstwg

9;35u-10.25u : gele + groene klas
10.40u-11.50u : rode en blauwe klas (afhalen vanaf 11.40u in de sporthal aan de
eerste deur met mondmasker aub.)
Kleuters van de groene en gele klas dragen een shortje voor het sporten. Zij doen
dit onder een lange sportbroek aan bij koud weer of hebben het in hun boekentas
zitten. Rode en blauwe klas doen gemakkelijke kledij aan om te bewegen. Gelieve
geen té lange broek aan te geven; dit is gevaarlijk op toestellen! Beste is een
joggingbroekje dat aansluit aan de enkels of een aanpassende legging. Wij sporten
allemaal op blote voeten.
Bij het afhalen worden de ouders verwacht hun kleuter te helpen bij het omkleden.
Ouders die nog tijd hebben om andere kleuters te helpen, mogen dit steeds doen.
OPGELET: Het dragen van een mondmasker verplicht zodra je de sporthal
binnenstapt!!
Gelieve zoveel mogelijk zelf vervoer te zoeken voor kleuters die naar de nabewaking
moeten. Misschien kunnen ze met iemand van de klas mee naar school rijden of
kunnen de grootouders komen?!
Als je vragen hebt, hoor ik ze graag !!
Sportieve groeten,
juf Maddy (jufmaddy@vbs-delinde.be)

WIST JE DATJES
-

We houden de gewoonte aan om telkens na een schoolvakantie een
luizencontrole te houden: het rendeert echt!
Elk gezin ontvangt in de eerste weken een infobrochure met alle info,
afspraken en regelgeving. Het strookje “voor akkoord” graag zo snel
mogelijk invullen en afgeven aub?
Dat Eveline nog even niet zal starten, we hopen ze wel snel terug te zien.

-

Een dikke dankjewel aan de jobstudenten die geholpen hebben om het
schooljaar klaar te maken.
Dankjewel aan de ouder die het tuingazon heeft onderhouden.
Bedankt aan de poetsploeg voor de grote kuis.
Bedankt aan de gemachtigde opzichters om weerom een schooljaar voor
onze veiligheid te zorgen!

Dag lieve ouders,
een nieuw schooljaar staat voor ons klaar…
Een jaar waarbij we eerst en vooral een dikke
dankjewel zeggen aan Tim, Britt, Roel, Joke en
Saskia voor hun inzet als lid van de ouderraad.
Helaas zullen we jullie niet meer zien bij vergaderingen, maar hebben alle begrip
voor jullie beslissing om de ouderraad te verlaten als actief bestuurslid. We
hopen jullie zeker nog terug te zien op één van de activiteiten, want we gaan
jullie missen.
Een nieuw jaar om ons als ouderraad weer in te zetten voor de Linde kinderen.
Wij hebben alvast zin om er weer een tof jaar van te maken. Wat de activiteiten
betreft weten we nog niet wat we wel of niet mogen/kunnen organiseren. Maar
dat we de concepten wat zullen moeten aanpassen dat is voor ons al wel
duidelijk #coronaproof.
Een jaar waarin dingen wel eens anders zullen lopen dan we gewoon zijn.
Aangezien er weinig info avonden per klasgroep georganiseerd kunnen worden,
kunnen wij als ouderraad onze werking ook niet volledig toelichten, zoals we dat
anders doen. Maar houd in september je mailbox zeker in de gaten, want je zal
de nodige info over de ouderraad ontvangen, maar dan op een andere
manier…
Een jaar waarin wij hopen nieuwe leden in de ouderraad te mogen
verwelkomen. Heb je zin om 1 keer per maand mee te brainstormen over hoe
we activiteiten kunnen organiseren (op een veilige manier)? Heb je zin om je
extra in te zetten voor al die lieve kinderen? Heb je creatieve ideeën, die van de
school een nog fijnere plek maakt voor de kinderen? Ben je enthousiast,
gemotiveerd en geëngageerd? Dan ben JIJ de persoon die WIJ zoeken.
Voel jij je geroepen aarzel dan niet en neem contact met de ouderraad:
ouderraad@vbs-delinde.be. Ook voor vragen of ideeën mag je steeds mailen.
IK, JIJ, WIJ maken er een super jaar van.
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“IK-JIJ-WIJ” starten met een nieuw schooljaar!
Welkom aan iedereen en speciaal aan de nieuwe leerlingen.
luizencontrole
luizencontrole

Schoolmoment: start jaarthema met alle klassen
Sport en spel 2-1-3
Zwemmen

Ouderavond 1ste lj groep 1
19u schoolbestuur
Ouderavond 1ste lj groep 2

14u Eerste Communie
20u schoolraad
Sport en spel -6-4-5
Zwemmen

wo 30

20u ouderraad

