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Eitjes tikken
Eitjes van chocolade
of van de kippen
Eitjes kleuren
Eitjes versieren
Pasen vieren.
.

Een blik op het schooljaar
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:
-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
-Donderdag 16 juni: Techniekdag 2de graad en 5de lj
-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

LAATSTE OPROEP:
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.

WIST JE DATJES
WIST JE DAT……………
-dat er in de maand maart 2 babytjes zijn geboren:
We wensen Alyssa en Selina PROFICIAT met hun zusje NORA!!
We wensen Suze en Tjeu PROFICIAT met hun zusje FELIZ!!
En natuurlijk ook een dikke proficiat aan de mama’s en papa’s.
-dat ons 3de en 5de lj met studenten van Thomas More een
landschapswandeling hebben gedaan.
-dat ons 3de lj Liza uit Oekraïne heel warm heeft onthaald.
-dat na de paasvakantie de blauwe klas een kleutertje zal onthalen: welkom
Sofie!!
-dat we Féline uit de rode klas het allerbeste wensen op haar nieuwe school.
-en dat zoals altijd de rode klas weer wordt uitgebreid na de paasvakantie.
-dat onze ouderraad goed contacten heeft bij de paasklokken . Ze
beloven ons een lekker paasei na de vakantie! Njammie, njammie!!
-dat juf Jana ( = onze nieuwe directie vanaf 1 mei) onze school volop aan het
verkennen is.
-dat onze uitstap met het lager in Antwerpen vlot is verlopen. Wat een grote
verschillen met ons dorp!
-dat onze kleuterschool op die dag het heel gezellig had in Jobland.

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.

-Bedankt aan de mama die in het 4de lj kwam helpen met het naaien van de
smileykussentjes!
-Dankjewel aan de tuinploeg van onze ouderraad.
-Nog een dankjewel aan de ouderraad voor de goede contacten i.v.m. de
paaseieren.
-Dankjewel aan de extra begeleiders bij onze uitstap in Antwerpen.
-Ons 1ste lj en de gele klas bedanken hun chauffeurs en begeleiders van de
paaszoektocht in het Arboretum.
-Het 5de lj bedankt de sportraad voor de fijne G-sportdag.
-Bedankt aan de ouders die begeleid hebben en kinderen vervoerd hebben
van en naar het voetbaltornooi in Nieuwmoer.

Tijd doorbrengen in de natuur is goed voor je gezondheid. Maar let wel goed
op voor kleine spinachtige beestjes, beter bekend als teken.
Het is belangrijk dat je altijd, dezelfde dag nog, controleert op tekenbeten.
Want van een tekenbeet kun je ziek worden.
De ziekte van Lyme kun je voorkomen en genezen door eenvoudige
maatregelen te nemen.
1. Controleer je lichaam van kop tot teen, dezelfde avond nog, nadat je in
de natuur geweest bent.
2. Als je een teek ontdekt, verwijder die dan rustig en in één beweging.
3. Volg mogelijke symptomen één maand lang op.
Het is belangrijk om te weten dat teken extra actief zijn tussen maart en
oktober. Wij raden je daarom aan om jezelf altijd goed te controleren op
dagen dat je in de natuur geweest bent.
Wist je dat een teek meestal bijt zonder dat je het merkt? Teken houden
bovendien van (warme) plekken waar je niet altijd meteen aan denkt.
Controleer daarom zeker je knieholtes, liezen, bilspleet, haarlijn, navel en
oksels.
Als je een teek gevonden hebt, verwijder die dan rustig en in één beweging
met een tekenverwijderaar. Let daarbij op dat je de teek niet platduwt, want
dan kan ze braken.

Hou de plek rond de plaats van de beet een maand lang in het oog.
Komt er een rode vlek rond de beet die almaar groter wordt?
Of krijg je gedurende die maand andere symptomen die lijken op griep
(gewrichtspijn, koorts, spierpijn)? Ga dan naar je huisarts en meld de
tekenbeet. De ziekte van Lyme kun je behandelen met antibiotica.
We wensen je bovenal een fijne tijd in de natuur. Tijd doorbrengen in de
natuur is gezond!
De campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’ – met de bijbehorende
website www.tekenbeten.be – geeft deze adviezen:

Beste ouders
De coronacrisis heeft heel wat teweeg gebracht in onze maatschappij. Ook
de scholen, met name de kinderen, hebben dit goed gevoeld. We voelen
overal een lichte achterstand, zo ook bij het zwemmen.
Leerlingen van het 1ste en 2de lj hebben geen goede “zwemstart”
doorgemaakt. Daarom hebben we besloten dat we na de paasvakantie
meer inzetten voor deze leerlingen.
Concreet wil dit zeggen dat de zwembeurt voor het 4de, 5de en 6de lj wegvalt
na de paasvakantie. Wanneer het zwemmen is, zullen zij in de voormiddag
sporten. Het 1ste ,2de en 3de lj zullen nog alleen gaan zwemmen in de
namiddag.
Hopelijk kunnen we op deze manier onze jongste kinderen beter begeleiden.
Uiteraard zorgen wij ervoor dat de leerdoelen voor alle leeftijdsgroepen
worden behaald.
Sportieve groeten, directie en leerkrachten

van Juf Maggy

Vraaggesprek tussen ons kinderparlement en de nieuwe
directie.
In de week van 21 maart heeft ons schoolbestuur alle ouders op de hoogte
gebracht over wie vanaf 1 mei juf Els zal opvolgen.
De uiteindelijke kandidaat die de voorkeur wegdroeg na de
selectieprocedure is Jana Goyens.
Zij is reeds vanaf 22 maart voltijds aan het meelopen op school.
Wij wensen Jana alle succes toe en dat ze in een sterk team terecht komt,
sterkt onze overtuiging dat onze school een mooie toekomst tegemoet gaat.
Toch hadden onze 6 klassen van het lager nog een aantal vragen voor haar
in petto. In een gezellig vraaggesprek, samen met juf Els, werden de vragen
beantwoord en werd de werking van het kinderparlement aan juf Jana
uitgelegd:
Wat deed je vroeger van werk?
-Vroeger gaf ik les aan volwassenen op de universiteit.
-Ik gaf les in Embryologie. vb waarom dieren een verschillend lichaam
hebben, welk talent de verschillende soorten dieren hebben.
-Ook heb ik onderzoekswerk gedaan in een laboratorium:
vb waarom sommige kevers zo’n grote kaken hebben
vb onderzoek naar de kanaaltjes in ons oor die voor het evenwicht zorgen.
(Juf Jana liet een doos met kevers zien en een 3D-print van het binnenoor)
Waarom wou je directeur worden?
Ik heb het altijd leuk gevonden om in de chiro te zijn. Ik was leidster van de
speelclub en nadien leidster van alle leidsters. Nog later was ik
verantwoordelijk voor alle chirogroepen in Vlaanderen.
Directeur zijn is leerkrachten helpen/begeleiden en goed zorg dragen voor
alle kinderen.
De Linde is een kleine school, die sterk verbonden is in het dorp: dat spreekt
me wel aan!
Wat zijn je talenten?
Ik ben creatief, kan goed luisteren, wil steeds naar oplossingen zoeken, ik kan
goed redeneren en dingen uitpluizen.
Wat is het eerste wat je wil veranderen aan onze school?
Eerst en vooral wil ik de school veel beter leren kennen. Ik wil eerst graag
weten wat de leerkrachten en de kinderen zelf willen veranderen.
Ik hoorde dat er plannen zijn om de schooltuin wat te veranderen; daar wil ik
zeker aan meehelpen.
Wat zijn je hobby’s?
Ik naai graag, zoals kledij voor mezelf en voor mijn 2 kinderen.
Ik schilder graag, ik volg een cursus olieverf-schilderen.
Ik haak graag diertjes.

Hou je van dieren?
Ik hou heeel veel van dieren. Daarom heb ik ook biologie gestudeerd.
Ons hondje thuis zie ik heel graag.
We hebben thuis ook kippen en 2 eenden.
Waarmee speel je graag?
Spelen is voor mij ook knutselen; dat doe ik heel graag.
Onlangs heb ik een nieuw spel voor mezelf gekocht: “ Turing Tumble” om
mechanische knikkercomputers te kunnen bouwen.
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5de lj muzisch project FONZZ
Muzarto op bezoek in ons 2de lj

Pasen
Tweede paasdag = één dagje langer paasvakantie
Instapmoment rode klas
Vm sporten voor 6-4-5
Nm zwemmen 3-2-1
Luizencontrole
Stage rode klas tot en met 22/04
Muzarto op bezoek in het 2de lj
NM Buitenspeeldag
20u ouderraad
19.30u ouderavond zeeklassen

Muzarto op bezoek in het 2de lj
Bib

NM Minitennis MOEV 5de en 6de lj
19.30u schoolbestuur
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Medisch onderzoek 4de lj

