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Er zijn dappere helden en bange helden, 

Superhelden en huis-tuin-en keuken-helden, 

Helden met wapens en helden met woorden. 

Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. 

 

Verhalen hebben soms hun helden en schurken nodig. 

Mensen hebben hun verhalen nodig. 
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NIEUWSBRIEF  
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Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022  

Schoolvakanties:  

 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 

 

Pedagogische studiedagen:  woensdag 4 mei ‘22 

 

Instapmomenten in de peuterklas: 

Dinsdag 19 april 2022 

Maandag 30 mei 2022 

 

Andere ‘speciale dagen’ dit schooljaar: 

-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 6de lj 

-Donderdag 19 mei: 3de lj naar Bokrijk 

-Zondag 22 mei: Familiedag 

-Zaterdag 28 mei: Vormsel 

-Woensdag 1 juni: schoolfotograaf voor klasfoto’s 

-Van 20 tot en met 22 juni: natuurklassen voor ons 6de lj omdat zij de 2 

voorgaande schooljaren geen openluchtklassen hebben gekregen 

-Donderdag 23 juni: Pennenzakkenrock 

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

-Woensdag 29 juni: receptie schoolverlaters 

 

De ouders van onze kleuters krijgen op 28/02 om 20u een uitnodiging via het 

ouderplatform om in te schrijven voor de oudercontacten van maart. 

Via deze link kunnen alle kleuterouders een gespreksmoment vastleggen. 

De leidsters nodigen iedereen uit voor een ‘coronaproof’ gesprek in de klas. 

 

Ouders die graag in het bezit komen van het attest kinderopvang voor 

aanslagjaar 2021 willen we vragen dit aan te vragen via 

secretariaat@chterbroek.be. 

Graag duidelijk vermelden over welke kinderen het gaat en op naam van 

welke ouder het attest mag uitgeschreven worden. 

 

 

 

 

 

Een blik op het schooljaar 
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WIST JE DAT…………… 

 

-dat er te vaak huistaken, werkboeken met vlekken afgegeven worden op 

school. 

-dat onze kinderen van het lager blij zijn dat een mondmasker niet meer hoeft 

in de klas. 

-dat de pingpong-tafel op Brasschaatstwg was omgewaaid. 

-dat onze gele klas en het 5de lj na de vakantie een leerling bijkrijgen. 

-dat er natuurlijk in onze rode klas ook weer peuters instappen. 

-dat we hopen dat er veel tapa-schotels verkocht gaan worden 

-dat we overwegen om de jongste klassen meer zwemkansen te geven op 

het einde van het schooljaar. 

-dat we wachtende zijn op een nieuwe achterpoort aan de kleuterschool. 

-dat we vragen om de leeskansen thuis zeker en vast te stimuleren! 

Goed blijven oefenen is super belangrijk! 

-dat de besteltermijn van de schoolfoto’s bijna ten einde is! 

 

KENT U KLEUTERS DIE IN DE LOOP VAN VOLGEND SCHOOLJAAR 2 

JAAR EN 6 MAANDEN WORDEN?  

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP VOOR EEN KENNISMAKING EN 

EEN EVENTUELE INSCHRIJVING. 
 

 

Veertigdagentijd 
Kan VAST en LOSKOMEN zijn? 

Loskomen van eigen belang. 
Loskomen van meer en meer. 
Loskomen van vooroordelen. 

 
Kan VAST en OPKOMEN worden? 
Opkomen voor rechtvaardigheid. 
Opkomen voor menswaardigheid. 
Opkomen voor verbondenheid. 

 
Kan deze vasten 

loskomen zijn van jezelf 
om wereldwijd op te komen 

voor de anderen? 
 

Dit schooljaar tonen wij ons solidair met kinderen uit Peru. 
Meer info volgt later. 

WIST JE DATJES 



 

 
-Bedankt aan de begeleiders die met 3de mee naar het Dinomuseum zijn 

geweest. Mede dankzij hen verliepen de ritten naar Brussel met de trein 

vlotjes. 

-DANKJEWEL aan de oud-collega die met het 4de leerjaar naar het 

dinomuseum ging. We vonden het fijn dat ze erbij was! 

-Bedankt aan de chauffeurs die ons 2de lj vervoerden naar en van Essen. 

-Dankjewel aan de ouderraad voor het bakken van de lekkere 

pannenkoeken op de carnavalsdag. 

-BEDANKT om de auto van GARAGE BEYERS te mogen gebruiken in onze 

carnavalsstoet. 

- Van 27 februari tot 6 maart is het de week van de vrijwilliger: 

Bedankt aan al onze vrijwilligers met een groot hart voor onze school.  

 

 
 

Wat hebben we er lang op moeten wachten, maar 

na een jaartje weg geweest konden we weer 

pannenkoeken bakken. Meermaals hoorden we van 

de kinderen D.A.N.K. U.! 

Maar ook wij willen een dikke dankjewel zeggen 

aan onze helpers: melk leveranciers, deeg makers, 

bakkers, opdieners. Iedereen, die heeft geholpen 

om van deze carnaval weer een heerlijk smulfestijn 

voor de kinderen te maken.  

Maar wij zijn vooral heel blij en zeggen dan ook 

met veel plezier tegenover al die lieve kindjes 

G.R.A.A.G.   G.E.D.A.A.N.!!! 

 

Maar nu bij de eerste zonnestralen kijken we ook al even verder. In de hoop dat 

we na de krokusvakantie al eens meer een lente gevoel krijgen, willen we de 

tuin nog eens goed onder handen nemen. Daarom doen we een oproep naar alle 

ouders. Wil jij dat je kind na de vakantie (en bij goed weer) heerlijk kan spelen 

in de tuin, dan ben jij diegene die we zoeken.  

Op zaterdag 12 maart organiseren we een tuindag. Breng je goed humeur en 

groene (of minder groene) vingers maar mee om 9.00u vliegen we er in. Kom 

langs het achterpaadje naar de tuin.  

 

Hopelijk tot dan, 

de ouderraad. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 

Na de zeven zussen en alle romans van Lucinda Riley verscheen er 
opnieuw een nieuw boek, De liefdesbrief. 
Omdat de vorige boeken me zo goed bevielen, begon ik heel gretig aan 
haar nieuw boek. Wat bleek, na alle romans ineens een thriller. Mijn 
eerste thriller ooit die ik ging lezen. 
Met veel nieuwsgierigheid begon ik te lezen en het boek liet me niet meer 
los. Ook al was het een thriller, het boek beviel me 100%. Een heel nieuw 
genre boeken ligt voor me open, dankzij dit boek van een geweldige 
schrijfster. 
     Juf Sigrid 
 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

di 1  

wo 2  

do 3  

vr 4  

za 5  

zo 6 Laatste dag krokusvakantie 

ma 7 Instapmoment rode klas 

Luizencontrole 

Stage rode klas 

di 8 Luizencontrole 

Zwemmen 

20u schoolraad 

wo 9 20u ouderraad 

do 10 Blauwe klas: Medisch onderzoek 

vr 11 Stage rode klas 

za 12 Tuindag ouderraad 

zo 13  

ma 14  

di 15 “Kids in town”: lagere school bezoekt Antwerpen 

“Naar Jobland”: kleuterschool bezoekt de binnenspeeltuin 

wo 16  

do 17 3de graad Technopolis 

vr 18 Kindergemeenteraad 

za 19  

zo 20  

ma 21  

di 22 Stage rode klas 

Zwemmen 

wo 23 Schoolbestuur 

do 24  

vr 25  

za 26 Tapas ouderraad 

zo 27  

ma 28  

   MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  MAART 2022 



di 29  

wo 30 Bib 

Kijkmoment 

Voetbal Moev 3-4-5-6 Nieuwmoer 

do 31 5de lj: G-sportdag 

 

 

 


