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TIJDENS DE KOMENDE HERFSTVAKANTIE HEBBEN WE KANS  

OM HET LEZEN LEUK EN GEZELLIG TE MAKEN  
 

     

    

    

    IN EEN ZELFGEMAAKT KAMP (BINNEN EN BUITEN) 
 

 

In pyjama        

OP DE WC  

NIEUWSBRIEF  

Met een lekker warm drankje 

mailto:directie@chterbroek.be
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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:  maandag 6 december ‘21 

 

Pedagogische studiedagen: woensdag 26 januari ’22 en woensdag 4 mei ‘22 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

Maandag 8 november 2021 

Maandag 10 januari 2022 

Dinsdag 1 februari 2022 

Maandag 7 maart 2022 

Dinsdag 19 april 2022 

Maandag 30 mei 2022 

 

Andere ‘speciale dagen’ dit schooljaar: 

Vrijdag 3 december: Sinterklaas komt op bezoek 

Zaterdag 18 december: Kerstmarkt en wandeling 

Vrijdag 14 januari: Nieuwjaarsreceptie voor alle kinderen 

Donderdag 3 februari: Dinomuseum 2de graad 

Vrijdag 4 februari: schoolfotograaf op bezoek voor individuele foto’s 

Donderdag 10 februari: lagere school gaat schaatsen in Herentals 

Vrijdag 11 februari: 5de en 6de lj bezoeken de Dossin kazerne in Mechelen 

Vrijdag 25 februari: Carnavalsdag 

Donderdag 17 maart: 3de graad naar Technopolis 

Woensdag 20 april: Buitenspeeldag 

Vrijdag 6 mei; 6de lj bezoekt Robotland 

Van 10 tot en met 13 mei: zeeklassen voor 4de en 5de lj 

Dinsdag 10 mei: schoolreis 1ste graad naar de Efteling 

Donderdag 19 mei: STEM-mobiel op bezoek voor 3de lj 

Zondag 22 mei: Familiedag 

Zaterdag 28 mei: Vormsel 

Woensdag 1 juni: schoolfotograaf voor klasfoto’s 

Donderdag 23 juni: Pennenzakkenrock 

Dinsdag 28 juni: sportdag: met de ganse school naar zee 

Woensdag 29 juni: receptie schoolverlaters 

Een blik op het schooljaar 



 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 
 

-dat onze ouders van onze kleuterschool op 8/11 een mail zullen ontvangen 

om in te schrijven voor een oudercontact. 

 

- dat ons nieuw kinderparlement al één keer heeft vergaderd. 

En wie vergadert er graag mee? 

Voor het 1ste lj: Anna en Leon – 2de lj: Kaat en Sus – 3de lj: Jana en Djesse –  

4de lj: Mira en Till – 5de lj: Jinthe en Lars – 6de lj: Nona en Karl 

 

-dat we juf Adrienne veel beterschap wensen en we duimen dat haar ribben 

snel mogen genezen. 

 

-dat de theatervoorstelling voor onze kleuters werd geannuleerd.  

 

-dat we voor de voorleesweek elke dag een voorlezer hebben die een kleine  

 minuutjes voorleest. 

-dat we hopen dat de ouders thuis ook voorlezen. 

 

-dat onze school buiten cartridges en batterijen ook KLEIN ICT-materiaal 

verzameld.   In deze kader kan u een overzicht vinden van wat onder klein 

ICT-materiaal valt:  
adapters allerlei Blu-ray drives routers 

laders laptop e-readers modems 

kabels en snoeren allerlei externe harde schijven hubs 

gsm’s iPad  switches 

iPhone tablets acces-points 

smartphones iPod onderdelen van computers/laptops 

CD-ROM / dvd-rom drives thermostaten card-readers 

gameconsoles 
 

 

 

 
 

WIST JE DATJES 



 

Opnieuw verstrengde COVID-maatregelen 
 
-Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november opnieuw een mondmasker 

op school. 

Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het 

mondmasker af. Maar dit is niet de realiteit: we zorgen voor ventilatie maar de afstand is te 

dicht. Buiten kunnen de mondmaskers af. 

 

-We kunnen als school de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra 

maatregelen nemen als dit blijkt nodig te zijn.  

 

-Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er 

minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten: 

*worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen 

vertonen. 

*treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure 

tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt 

geplaatst.  

 

-We beperken de aanwezigheid van derden op school. We verwachten dat zij  een 

mondmasker dragen. 

-Oudercontacten vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.  

                         

 

 



 

 



 

 



 



 



 
-Bedankt aan de vele kopers van wafels en chocolade!  

We hebben in totaal 1250 stuks verkocht. 

 

De ophaalmomenten hebben we wat aangepast: 

Op 8/11 van 15u tot 17u 

Op 9/11 van 8.30u tot 12u en van 15u tot 17u 

Op 10/11 van 8.30u tot 13u 

Geef de school maar een seintje als deze momenten niet moesten lukken. 

 

-Bedankt aan de chauffeurs van het 2de lj om de kinderen van en naar het 

Arboretum te voeren. 

 

-Bedankt aan de chauffeurs van onze kleuterschool die kleuters hebben 

gevoerd naar en van Sapperlootjes. 

 

-Bedankt aan de fietsbegeleiders van het 5de en 6de lj. 

 

-Bedankt aan de papa die met de eigen grasmaaier ons gras maaide  

( hopelijk is onze machine snel hersteld) 

 

-Bedankt aan de mama van het 3de leerjaar die is komen vertellen over 

migratie. 

 

 
 



 

Op 11 november zijn ons 5de en 6de lj naar de schoolvoorstelling 

“het gewonnen kind” gaan kijken. 
 
Beste mensen van het toneel, 
 
We schrijven deze brief aan jullie. 
We vonden het een heel leuk toneel en het was knap dat Nicolas alles kon onthouden. 
We vonden het ook een heel grappig toneel. 
We dachten dat het echt was en dat kun je van andere tonelen niet zeggen!!!  
Onze klas is trots op jullie. 
Doe zo dus zeker door! 
Jullie zijn een geweldig team. 
De zaal was perfect. 
Het was heel erg grappig met het water. 
We vergaten de tijd omdat het zo leuk was. 
Voor ons regende het niet maar voor dokter ‘het’ wel. 
Bellen doen we niet want een brief kan je voor altijd bijhouden. 
Om jullie toneel te bewonderen zijn we naar jullie gekomen met de fiets. 
 
Groeten, De Linde 5de klas. 
 
 
Beste Nicolas en Jan, 
 
Het was een fantastisch toneel en het was net echt! 
We hebben er heel hard van genoten. 
Het was grappig met dokter ‘het’. 
Maar dat de juf je pest is helemaal niet oké! 
Het was een goed idee om een schoen als zeef te gebruiken! 
We vinden het knap dat Nicolas meer dan 6 kilometer had gelopen. 
Jullie hebben het heel goed geacteerd! 
 
Groetjes,   De leerlingen van VBS De Linde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



ONZE KINDEREN TEKENEN TEN VOORDELE VAN  

ONS BOUWFONDS: 

Een stapje dichter bij onze droom. 
 

 

 

 

Na de herfstvakantie maken alle kinderen in elke klas 

een tekening. 

 

Voor elk kind volgt er een persoonlijke actiefolder. 

Hierin vinden jullie terug hoe de creatieve cadeautjes 

besteld kunnen worden zodat meter, peter, grootouders, … aangenaam 

verrast zullen zijn met het werkje van hun lieve kapoen.’ 

 

Wat leuk! De tekening van uw kind kan op een mok, een wenskaart, een 

turnzak, een brooddoos, een placemat, een muismat, onderleggers, 

schrijfwaren, magneten,…. 

Het tekentalent van elk kind wordt zo op een originele manier bewaard. 

 

Alles gebeurt via het webwinkeltje van ‘Tekenfund’: online bestellen en 

betalen. 

In november krijgen jullie nog meer info en een digitale link. 

 

De bestellingen worden op de school geleverd en kunnen op de kerstmarkt 

van ‘Achterbroek wintert’ op zaterdag 18 december opgehaald worden. 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ma 1 Begin herfstvakantie 

Allerheiligen 

di 2  

wo 3  

do 4  

vr 5 Einde herfstvakantie 

za 6  

zo 7  

ma 8 Instapmoment rode klas 

Luizencontrole 

Ophalen wafels/chocolade tussen 15u en 17u 

di 9 Luizencontrole 

Ophalen wafels/chocolade tussen 8.30u en 12u / tussen 15u en 17u 

20u ouderbestuur 

wo10 Ophalen wafels/chocolade tussen 8.30u en 13u 

do 11 VRIJAF - Wapenstilstand 

vr 12 Gewone schooldag!! 

za 13  

zo 14  

ma 15  

di 16 zwemmen 

wo 17  

do 18  

vr 19 MST 4de lj 

6de lj E-LAB in Gitok 

1ste lj Kronkeldidoe in Essen 

za 20  

zo 21  

ma 22 Start voorleesweek 

di 23  

wo 24 Bibliotheek 

13u zweminstuif 3de en 4de lj 

do 25  

vr 26 MST 6de lj 

   MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  NOVEMBER 2021 



13u kindergemeenteraad 

Einde voorleesweek 

za 27  

zo 28 Start Advent 

ma 29  

di 30 Stage rode klas 

Zwemmen 

  

 

 


