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IK ben wel een beetje nieuwsgierig,  

naar het bezoek van de Sint. 

JIJ bent net zo lenig en kan goed sjouwen,  

 als Zwarte Piet. 

WIJ eten samen graag wet lekkers, 

wat we vonden in onze schoen. 

                                  

NIEUWSBRIEF  
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Kerstwandeling 

In deze drukke periode willen we graag wat rust brengen. 

We dachten aan een gezellige wandeling met je eigen bubbel. 

In elke klas zal elk kind een creatief werk maken van een kerstboom. 

We nodigen alle gezinnen uit om vanaf 12 december tot het einde van de 

kerstvakantie op zoek te gaan naar kerstbomen in Achterbroek en die te tellen. 

Deze keer gaan we dus geen beertjes tellen, maar kerstbomen! 

In alle kleuren en maten… 

We vragen aan elk gezin om de geknutselde bomen zo zichtbaar mogelijk weg 

te zetten, hangen, kleven,….aan hun huis. 

We hopen dat elke gezinsbubbel er van kan genieten. 

Alvast een fijne Kerst gewenst! 

 

 
 

 

 

Winterrapporten 

Met het leerkrachtenteam van het lager hebben we besloten om dit schooljaar 

ons winterrapport eind januari mee te geven. Zo is de evaluatietijd tussen herfst-

en lenterapport beter verdeeld. De individuele oudergesprekken zullen dus 

begin februari plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data voor volgend schooljaar : 

-vrijdag 12 februari: carnavalsdag 

-donderdag 11 maart: kleuters naar de binnenspeeltuin 

-dinsdag 30 maart: lagere school: Kids in town: Antwerpen 

-dinsdag 11 mei: eerste graad naar Planckendael 

-van 4 tot en met 7 mei kasteelklassen 

-zondag 9 mei: Eerste Communie 

-zaterdag 15 mei: Vormsel 

Een blik op de volgende maanden 



-vrijdag 4 juni: 3de lj reist naar Bokrijk 

-FAMILIEDAG 6 juni 2021  

-donderdag 10 juni: Techniekdag voor 3-4-5de lj 

-dinsdag 29 juni: sportdag voor de ganse school 

-dinsdag 29 juni: receptie schoolverlaters 

 

Vrije schooldagen van september tot en met juni voor schooljaar 2020-2021: 

-woensdag 27 januari 2021 – woensdag 28 april 2021: pedagogische studiedag 

-vrijdag 12 maart 2021: facultatieve verlofdag 

-herfstvakantie van maandag 2 november tot en met zondag 8 november ‘20 

-woensdag 11 november: Wapenstilstand 

-kerstvakantie van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari ‘21 

-krokusvakantie van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari ‘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 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 

 

Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022  

(enkel de facultatieve dagen moeten nog bepaald worden) 

 

 



 
WE MOETEN ER ZIJN VOOR ELKAAR, ZEKER ALS HET MOEILIJK GAAT! 

ONS 4de, 5de en 6de lj MAKEN HET VERSCHIL. 

ZIJ GAAN CREATIEF AAN DE SLAG EN MAKEN KAARTEN VOOR DE BEWONERS VAN 

HET RUST-EN VERZORGINGSTEHUIS. 

 

 

 

De actie “Helm op, fluo top” is vlot gestart na de herfstvakantie en 

loopt als een trein. Vele kinderen zijn goed zichtbaar in het verkeer 

dankzij hun fluovest of fluohoes die zij dragen. Alle kinderen willen 

graag hun beloningsstickers. 

De stickeractie geldt niet voor de groene, blauwe en rode klas. 

We zijn blij om te zien dat een deel van de ouders mee het 

voorbeeld geven! 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 

- dat er boekpakketten vanuit de bib aan de klassen worden bezorgd, nu 

we niet naar de bib mogen gaan. 

- dat er enkele kleuters onder de draad richting beek wilden kruipen… 

- dat we blij zijn dat de Sint toch even kort op bezoek komt in onze school. 

- dat we hopen dat zijn knecht(en) ook enkele cadeautjes bij hebben. 

- dat als de Sint vertrokken is, we aan onze nieuwjaarsbrieven gaan 

beginnen te werken. 

- dat je op onze website- in fotoalbum- schoolmomenten: onze Jerusalema-

dansen van de 2 vestigingen kan vinden. www.vbs-delinde.be 

WIST JE DATJES 



In de voorleesweek werd in elke klas een verhaal voorgelezen 

dat past bij ons jaarthema ik-jij-wij. De verslagen vanuit enkele 

klassen zijn super leuk om te lezen.  
In het eerste leerjaar vertelden we een verhaal over de bijzondere band tussen 

een mens en een dier.  

 

Opa Pettson en zijn kat Findus zijn de beste maatjes. Toen Findus een keer 

verdwenen was, heeft opa Pettson alle moeite gedaan om zijn vriendje terug te 

vinden. Groot was zijn  blijdschap toen ze elkaar weer zagen.  

‘Toen Findus klein was’ is een vertederend verhaal over dikke vriendschap! 

  

Nadien vertelden we in een kringgesprek over hoe deugddoend bijzondere 

vriendschappen  kunnen zijn, zowel tussen dieren en mensen als tussen mensen 

en kinderen onderling. 

Als slot knutselden we met de strijkparels hartjes en  

bloemen om al die lieve vrienden te bedanken!  

En de ‘strijkparel-fabriek’ draait nog even verder! 

 
  
 

 

     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In het tweede leerjaar las de juf het  verhaal van Eefje 

Donkerblauw voor… 
 

 
 

… een verhaal met veel verschillende kleuren… 

Je kan ze mengen en zo weer een andere mooie kleur 

bekomen… 

Je kan met al die kleuren samen een prachtige regenboog 

maken… 

Een beetje zoals onze tweede klas….zoveel verschillende 

kinderen die samen een superleuke klas vormen!!! 

 

We schilderden… 

 
 

We knutselden een knappe toren van het kasteel… 



  
 
 



 

 



 

 



 
 



 



 
-Dankjewel aan de extra begeleiders bij de zwerfvuilactie van ons  3de lj. 

-Bedankt aan de handige papa die nieuwe verstekbakken maakte voor de 

techniekklas! 

-Bedankt aan de mama die voor de Sint een mooi mondmasker heeft gemaakt 

 

SFEERBEELDEN UIT DE KLASSEN 
 

                    
 

                   
 

   



 



 

 

Onderstaande tekst werd ons bezorgd. Het stond blijkbaar in een 

boekje van OKRA. Misschien kent iemand van jullie deze tekst? 
 

Wat als kinderen het schooljaar verliezen? Zou dat erg zijn? 
Als ze in plaats van wiskunde leren, een cake leren bakken? 
Als ze mondmaskers leren maken? Als ze leren opruimen? 

Als ze in plaats van biologie te leren,  
een boomgaard laten groeien in de tuin? 

Als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders of 
Hun jongere broers of zussen? 

Als ze leren om voor huisdieren te zorgen? 
Als ze hun verbeelding ontwikkelen en een kunstwerk 

schilderen? 
Als ze leren verantwoordelijker te zijn en 

 verbonden te zijn met het hele gezin? 
Als ze leren goede mensen te zijn? 

Als ze leren en weten dat “samen” en “gezond zijn” 
veel beter is dan het nieuwste te hebben? 

Als ze dat leren, hebben we misschien geen jaar verloren 
Maar een geweldige toekomst gewonnen. 



 



 

di 1 Stagedag in het 6de lj 

wo 2 20u ouderraad on-line 

do 3 Groene en gele klas bakken pepernoten 

vr 4 Welkom Sinterklaas en Zwarte Piet 

za 5  

zo 6  

ma 7  

di 8 Stagedag 6de lj 

wo 9  

do10  

vr 11  

za 12  

zo 13  

ma14  

di 15 Stagedag 6de lj 

19u schoolbestuur 

wo 16  

do 17  

vr 18  

za 19  

zo 20  

ma 21 Start kerstvakantie 

di 22  

wo 23  

do 24  

vr 25 ZALIG KERSTFEEST 

za 26  

zo 27  

ma 28  

di 29  

wo 30  

do 31 LAATSTE DAG VAN 2020 
 

 

 

  MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  DECEMBER 2020 


