
       03/666.81.15 directie@chterbroek.be www.vbs-delinde.be 

___________________________________________________________________ 

         september 2021 

 

NIEUWSBRIEF  

mailto:directie@chterbroek.be
http://www.vbs-delinde.be/


 

Een nieuw schooljaar betekent een nieuw jaarthema! 

In het komende schooljaar ’21-’22 willen we het accent leggen  

op het lezen en beluisteren van verhalen. 

Niets zo mooi als kinderen warm-maken voor verhalen.  

Kinderen leven zich graag in in allerlei verhalen; 

in bed, in een museum, in de natuur, in de klas,… 

We denken aan meer voorleesmomenten,  

thema’s rond een verhaal, 

lees-en luisterplezier bevorderen, 

in de billen van de buur nijpen bij een spannend verhaal, 

wegdromen bij een mooi verhaal….. 

Kortom, verdwalen in verhalen. 
 

 

Dag iedereen, 

 

De vakantie zit er op en 10 nieuwe schoolmaanden staan voor de deur. 

Bij de leerkrachten zijn de batterijen weer helemaal vol! 

We horen dat voor vele gezinnen de 2 vakantiemaanden te lang waren, maar er 

zijn er ook waar 1 september nog mag wegblijven.  

 

We zijn blij dat we het nieuwe schooljaar met minder strenge 

coronamaatregelen kunnen starten. 

- Onze leerlingen van 5de en 6de lj moeten geen masker meer opzetten. 

- Voor de leerkrachten is de mondmaskerplicht versoepeld.  

- Het éénrichtingsverkeer op de speelplaats vervalt bij het ophalen van de 

kinderen. 

- De mondmaskerplicht blijft voor de (groot)ouders op de speelplaats en in 

de schoolgebouwen  

- De ouders maken een afspraak om in de klas te mogen komen. 

- Bij de ouderavonden draagt iedereen een mondmasker! 

 

Ik hoop dat onze nieuwe kinderen het snel naar hun zin hebben. 

 

En dat wens ik ook de nieuwe leerkrachten toe: 

-Juf Maurane staat te popelen om met  haar gele kleuters te verdwalen in 

verhalen, veel te spelen en te werken. Welkom juf Maurane. 

-Juf Laurenne heeft alles goed met juf Yana kunnen afspreken en heeft de klas 

al heel netjes klaargemaakt. Ons 5de lj start dit schooljaar ook met een lieve 

enthousiaste juf. Welkom juf Laurenne. 

-Juf Nele heeft heel veel gelezen en ontdekt om het 6de lj goed te laten starten. 

Ze heeft al laten zien dat ze een harde werker is en zal dit ook van haar 

klasgroep verwachten. Welkom juf Nele. 

        Goede start, Els van Veldhoven 



 

 

 

 

 

Klasverdeling en de ondersteunend personeel 

Rode klas: (geboortejaar 2019) juf Mie en juf Annelie op dinsdag 

Blauwe klas: juf Sigrid en juf Annelie op donderdag 

Groene klas: juf Lucia 

Gele klas: juf Maurane 

Zorguren kleuterschool: Juf Annelie in de groene klas en  juf Maggy in de gele 

klas 

Kleutersporten: juf Maddy 

Kinderverzorging: Juf Clarisse 

 

1ste lj: juf Ria en juf Maggy op donderdag 

2de lj: juf Liane en juf Leen 

3de lj: juf Zoë 

4de lj: juf Greet 

5de lj: juf Laurenne - juf Yana komt terug na de kerstvakantie 

6de lj: Juf Nele 

Zorgleerkrachten: juf Leen, juf Maggy, juf Wies en juf Bernadette 

Zorgcoördinatie voor zowel lager en kleuter: juf Thea  

Bewegingsopvoeding: juf Maddy 

Secretariaat: Veerle Buyens en Wies Peeters 

Poetsploeg: Tony Neys, Chris Konings, Els Lauwers en Eveline Winkler 

Ondersteunt de schoolwerking: Eveline Winkler 

Middagmoeders: Adrienne Schalk, Eveline Winkler, Martha Beyers 

Directeur: Els van Veldhoven 

 

 

Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022  

Schoolvakanties:  

Herfstvakantie: van maandag 1/11 tot en met zondag 7/11 

 Wapenstilstand: donderdag 11/11 

 Kerstvakantie: van maandag 27/12 tot en met zondag 9/01 

  24 december is maar een halve schooldag. 

 Krokusvakantie: van maandag 28/02 tot en met zondag 6/03 

Paasvakantie: van maandag 4/04 tot en met Paasmaandag 18/04 

Hemelvaartsdag met brugdag: donderdag 26/05 en vrijdag 27/05 

Pinkstermaandag: 6/06 

Begin van de zomervakantie: vrijdag 1 juli 

 

Facultatieve dagen: vrijdag 1 oktober ’21 en maandag 6 december ‘21 

 

Pedagogische studiedagen: woensdag 20 oktober ’21, woensdag 26 januari ’22 

en woensdag 4 mei ‘22 

Een blik het nieuwe schooljaar 



 

Instapmomenten in de peuterklas: 

Maandag 1 september 2021 

Maandag 8 november 2021 

Maandag 10 januari 2022 

Dinsdag 1 februari 2022 

Maandag 7 maart 2022 

Dinsdag 19 april 2022 

Maandag 30 mei 2022 

 

Kent u peuters die volgend schooljaar 2 jaar en 6 maanden worden en nog niet  

zijn ingeschreven in onze school? 

Laat ze gerust met ons contact opnemen! 

 

SCHOOLFACTUREN 

We zouden graag het schooljaar starten met een blancolijst van onbetaalde 

schoolfacturen. Mogen wij vragen om te controleren of u het schoolfactuur van 

mei-juni betaald hebt aub? Bedankt alvast!! 

 

AANPASSING LEERLINGGEVENS 

Ben je verhuisd? Zijn er medische gegevens van je kind gewijzigd? Is de 

thuissituatie veranderd? Een nieuw gsm-nummer? Geboorte in het gezin? 

Je laat dit best weten aan de directie of op het secretariaat, NIET via de 

klasleerkracht aub. Uiteraard wordt deze info discreet verwerkt. 

 

OUDERAVONDEN 

We hopen veel ouders op de ouderavond per klas te mogen ontmoeten. 

Op die avond zal de klasleerkracht de klaswerking en klasafspraken toelichten. 

Voor de nieuwe ouders is dit zeker ook een kans om de andere klasouders te 

ontmoeten. 

 

DIGITAAL CONTACT 

Wij hopen dat elk gezin onze digitale post ontvangt?  

De nieuwsbrief wordt door de directie verstuurd.  

De schoolfacturen worden verstuurd vanuit het secretariaat. 

Moesten er problemen zijn, kan u ons contacteren op directie@chterbroek.be of 

secretariaat@chterbroek.be 

De klasleerkrachten hebben een eigen schooladres.  

vb juftrees@vbs-delinde.be 
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Beste ouders, 

 

Hopelijk heeft iedereen 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 zwemlessen. 

 

De lagere school sport op dinsdag en donderdag :  

Dinsdag :                                                                                                                                    

8.45u-9.35u : 2de lj (zij verzamelen op speelplaats Brasschaatstwg.)                                                                                                                              

9;35u-10.25u : 1ste lj                                                                                                                                    

10.40u-11.30u : 3de lj  

13u-13.50u : 4de lj                                                                                                                                              

13.50u-14.40u : 5de lj                                                                                                                    

14.55u-15.45u : 6de lj  

Donderdag :  

8.45u-9.35u : 5de lj                                                                                                                                  

9;35u-10.25u : 6de lj                                                                                                                                    

10.40u-11.30u : 4de lj 

13u-13.50u : 1ste lj  (zij verzamelen op speelplaats Brasschaatstwg.)                                                                                                                                           

13.50u-14.40u : 2de lj                                                                                                                    

14.55u-15.45u : 3de lj (zij worden afgehaald aan de schoolpoort van 

Brasschaatstwg.) 

 

De leerlingen van het 1ste lj en andere 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.  

De zwem én sport-en speldata staan vermeld op de maandkalender, hou deze 

dus goed in het oog.  

Wij zwemmen om de 2 weken op dinsdagnamiddag te beginnen op  7-9-2021. 

 

In de zwemlessen 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.  

 

SPORTNIEUWS VAN JUF MADDY 



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 4de -5de  en 6de lj brengen de maand september 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. 

(we beginnen op maandag 6-9-2021) 

 

Maandag : 

13u-14.40u : groene klas (verzamelen op speelplaats van Brasschaatstwg.)                                                                                                                                                                                                                                                                 

14.55u-15.45u : blauwe klas (afhalen vanaf 15.35u IN de sporthal, gelieve te 

wachten bij de eerste deur) 

 

Woensdag : 

8.45u-10.25u : gele klas (verzamelen op speelplaats van Brasschaatstwg.)                                                                                                                                                                                                                                                                             

10.40u-11.50u : rode en blauwe klas (afhalen vanaf 11.40u IN de gang van de 

sporthal, gelieve te wachten aan de eerst deur) 

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. Best is een 

joggingbroek met rek aan de enkels of een aanpassende legging. Wij sporten 

allemaal op blote voeten. 

Bij het afhalen zijn de ouders terug welkom om hun kleuter te helpen bij het 

omkleden. We dragen wel nog een mondmasker in de kleedkamer!                            

Kleuters die naar naschoolse opvang moeten, gelieve zelf voor vervoer te 

zorgen. Lukt dit niet, dan spreken wij ouders aan om mee te nemen. Lukt dit niet, 

zorgen we zelf voor vervoer. Maar stappen na het sporten is meestal heel 

vermoeiend voor de kleinsten. (wij zijn niet ALTIJD met de auto) 

 

Sportieve groeten,  

juf Maddy 

 

       



 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 

 

- dat juf Yana op 23 augustus een dochtertje heeft gekregen. 

Juf Yana en Tom zijn heel blij en fier op LORA! 

Lora  woog 3600 kg en was 52 cm groot. 

Mama en kleine pruts stellen het goed. 

- In de laatste vakantieweek is de overbuur op Achterbroekstwg, die ook 

veel gemachtigde opzichter was, Abdulle, heel plots aan een hartinfarct 

overleden. Hij stond 3 à 4 dagen per week paraat aan het zebrapad met 

zijn grote glimlach en vriendelijke buiging. We gaan Abdulle missen en 

moeten op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  

Wij wensen zijn familie veel sterkte. 

- dat elk gezin een nieuwe infobrochure zal ontvangen en dat het 

schoolreglement voortaan enkel digitaal te lezen is. 

- dat we hopen dat de luizencontrole dit schooljaar weer mag renderen. 

- dat de 5-jarige kleuters minstens 290 halve schooldagen moeten 

aanwezig zijn. 

- dat er voor elk kind van het lager weer 4 afwezigheidsbriefjes zullen 

meegegeven worden; bij 3 opeenvolgende kalenderdag en enkel bij 

afwezigheid wegens ziekte moet dit aan de klasleerkracht van het lager 

afgegeven worden. Een doktersbriefje mag uiteraard ook. 
-  

  

 

 

 
-Bedankt aan de tuinkabouters van de ouderraad om de tuin te onderhouden 

tijdens de grote vakantie. 

-Bedankt aan de gemachtigde opzichters om ook dit schooljaar voor onze 

veiligheid te zorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DATJES 



 

 

Dag lieve ouders 
Hier zijn we weer: terug van nooit weg geweest.  
Wij hebben maar één grote wens voor dit jaar:  
dat we terug activiteiten mogen organiseren,  
want wat hebben we dat gemist: kerstmarkt, familiedag,…  
 
Denk je nu waar hebben ze het allemaal over.  
Om het met de woorden van Jambers te zeggen: Ouderraad groot 
voor klein wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft hen? Die vragen 
worden weldra beantwoord, want wij komen naar jullie toe.  
 
Tijdens de info-avonden in de verschillende klassen mag je ons 
verwachten en staan we klaar om ons voor te stellen en jullie vragen 
te beantwoorden.  
Ken je ons al wel of nog niet, maar heb je zin om je extra in te 
zetten voor de kinderen van de Linde. Dan ben je steeds welkom 
bij onze toffe bende van de ouderraad. Hoe meer zielen hoe meer 
(kinder)vreugd.  
 
Je kan contact met ons opnemen via ouderraad@vbs-delinde.be 
of evibeyers@hotmail.com  
 
Tot binnenkort,   de ouderraad. 
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deze tip van de maand komt van juf Mie 



 

 
 

Hey iedereen, 

 

Met droefheid moeten we jullie meedelen dat we enkele dagen geleden 

onverwacht afscheid hebben moeten nemen van onze gemachtigd opzichter 

Abdulle. 3 à 4 keer per week stond hij ’s morgens al vroeg aan de schoolpoort 

van de Achterbroeksteenweg om iedereen veilig over te laten. We gaan zijn 

inzet, zijn vriendelijke glimlach en zijn galante buiging missen. We wensen zijn 

familie veel sterkte toe! 

Dit betekent ook dat we DRINGEND op zoek zijn naar nieuwe geëngageerde 

mensen die zich één (of meer) ochtenden per week even kunnen vrijmaken van 

8u25 tot 8u45. Misschien kan je niet wekelijks, wil je enkel sporadisch inspringen, 

wil je pas over enkele maanden starten, kan je niet volgens een vast schema 

omdat je in shiften werkt ... we kunnen kijken hoe we één en ander organiseren. 

Het neemt slechts twintig minuutjes in beslag maar het maakt zo een verschil 

voor onze schoolgaande kinderen. En wat is er nu leuker dan de dag te 

beginnen met vrolijke kindergezichtjes.     

 

Wil je meewerken aan een verkeersveilige schoolomgeving? Of ken je iemand 

die misschien niet direct een band heeft met onze school? Om als gemachtigd 

opzichter aan de slag te kunnen, moet je eerst een korte theoretische, alsook 

praktische opleiding volgen. Deze opleiding wordt georganiseerd door de politie 

en duurt amper 2 uurtjes. Of misschien heb je je getuigschrift als gemachtigd 

opzichter reeds op zak en kan je direct aan de slag? Voor meer informatie 

hieromtrent of om je kandidaat te stellen, kan je contact opnemen met Yolanda 

Kilsdonk (yolanda.kilsdonk@hotmail.com - 0497 74 14 87)  

 

OPGELET!!! 

Er is bij het begin van dit schooljaar GEEN permanentie van gemachtigd 

opzichters aan de Achterbroeksteenweg. Slechts 1 à 2 dagen per week zal hier 

een gemachtigd opzichter staan. We willen dit even meedelen zodat 

(groot)ouders hiermee rekening kunnen houden en hierin ook kunnen afspreken 

met hun (klein)kind. Laat de kinderen niet te ver vooruit fietsen/wandelen, of laat 

de kinderen niet alleen naar school vertrekken in de veronderstelling dat er een 

gemachtigd opzichter staat. Aan de Brasschaatsteenweg staat wél elke 

ochtend een gemachtigde opzichter. 

 

GEMACHTIGD 

OPZICHTERS 

GEZOCHT 
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wo 1 Eerste schooldag welkom aan iedereen! 

20u eerste vergadering van onze ouderraad 

do 2 Luizencontrole 

Eerste dag sportlessen voor het lager 

3de lj is op het einde van de schooldag op Brasschaatstwg. 

vr 3 luizencontrole 

11u schoolmoment: start jaarthema ‘ verdwalen in verhalen’ 

za 4  

zo 5  

ma 6 Namiddag: sportlessen voor groene en blauwe klas. 

Blauwe kleuters zijn op het einde van de schooldag aan de sportzaal. 

di 7 Voormiddag: sporten voor 5-6-4 

Zwemmen 

wo 8  

do 9  

vr10  

za 11  

zo 12  

ma 13 19.30u ouderavond 2de lj 

di 14 2de lj start op Brasschaatstwg 

19.30u ouderavond 3de lj 

wo 15 bibliotheek 

19.30u ouderavond rode klas 

20u ouderavond blauwe klas 

do 16 19.30u ouderavond groene klas 

20u ouderavond gele klas 

vr 17  

za 18 14u Eerste Communie 

zo 19  

ma 20 19.30u ouderavond 6de lj 

Verkeerspark voor 4de, 5de en 6de lj 

   MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  SEPTEMBER 2021 



di 21 2de lj start op Brasschaatstwg 

Zwemmen 

19.30u ouderavond 1ste lj 

wo 22 9u schoolviering in de kerk (alle (groot)ouders zijn welkom) 

19.30u ouderavond 5de lj 

do 23 3de lj is op het einde van de schooldag op Brasschaatstwg 

vr 24  

za 25  

zo 26  

ma 27  

di 28 2de lj start op Brasschaatstwg 

19.30u ouderavond 4de lj 

wo 29  

do 30 3de lj is op het einde van de schooldag op Brasschaatstwg 

  
 

 


