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Mijn verhaal van 41 jaar onderwijs in Achterbroek is geschreven. 
Het was een verhaal met verschillende hoofdstukken. 

Een verhaal met boeiende, spannende bladzijden, 
maar ook met minder prettige en minder leuke bladzijden. 

 
Maar als ik terugkijk op mijn verhaal,  

kijk ik tevreden, dankbaar en een beetje fier terug op al die bladzijden. 
 

Tevreden omdat ik mee aan deze dorpsschool heb mogen bouwen tot wat ze nu 
is geworden. 

 
Dankbaar omdat ik zoveel geleerd heb en dat ik zoveel mensen heb mogen 

ontmoeten. 
 

Een beetje fier op de sterke ploeg die mee mijn verhaal heeft geschreven, en op 
de weg die wij hebben mogen uittekenen voor onze kinderen. 

 
Het is tijd om met mijn verhaal  te stoppen. 

Tijd om dankbaar achterom te kijken. 
Tijd om iedereen te bedanken. 

Voor mij start een ander verhaal. 
Een nieuw verhaal met Jana start vanaf 1 mei. Veel succes! 

 
                                                                                   Els van Veldhoven 

NIEUWSBRIEF  
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Beste ouders, 
 
Anderhalve maand geleden, op mijn eerste schooldag in De Linde, kon ik alleen 
maar dromen van de warme ontvangst die ik kreeg, de toffe ontmoetingen, 
zo’n sympathieke kinderen en geëngageerde ploeg. 
 
Ik wil in het bijzonder juf Els enorm bedanken om me onder haar vleugels te 
nemen en stap voor stap in te wijden in de kneepjes van het vak.  
Het is een eer om in haar voetsporen te mogen treden en verder te mogen 
bouwen op haar werk. 
 
In mijn ontmoetingen met leerkrachten, het schoolbestuur en de ouderraad 
merkte ik al ontzettend veel inzet, goesting en positiviteit.  
Ik sta dan ook te popelen om samen met al die goede ideeën aan de slag te 
gaan.  
 
Ik wil ook zeker bereikbaar zijn voor jullie als ouders. Dus spreek me zeker aan 
met jullie ideeën, vragen en bezorgdheden!  
Zo bouwen we samen aan het succes van onze gezellig dorpsschool. 
 
Twee mooie maanden met veel activiteiten en de familiedag komen eraan, we 
gaan er tegenaan! 
 
Hartelijke groeten, 
Juf Jana  

 

 
 



 

 

 

 

 

Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022  

Schoolvakanties:  

 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: 

Maandag 30 mei 2022 

 

Andere ‘speciale dagen’ dit schooljaar: 

-Donderdag 5 mei: 6de lj leert metselen 

-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 

-vrijdag 13 mei: ons 6de lj bezoekt GITOK 

-dinsdag 17 mei: sportnamiddag voor de gele klas 

-Donderdag 19 mei: STEM-mobiel op bezoek voor 6de lj 

-Donderdag 19 mei: 3de lj naar Bokrijk 

-Zondag 22 mei: Familiedag 

We hopen op een gezellige dag met veel bezoekers!! 

-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 en kinderfestival 

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

-Woensdag 29 juni: receptie schoolverlaters 

 

 

 

Eerste Communie: op donderdag 26 mei om 9.30u in onze parochiekerk 

Vormsel: op zaterdag 28 mei om 9.30u in de kerk van Kalmthout Centrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een blik op het schooljaar 



 

Nog enkele belangrijke veranderingen/weetjes: 

De mailadressen van directie, zorg en secretariaat veranderen vanaf 1 mei:.  

Juf Jan Goyens – directie : directie@vbs-delinde.be 

Juf Thea – zorgcoördinator: zorg@vbs-delinde.be 

Ons schoolsecretariaat: secretariaat@vbs-delinde.be 

 

De schooluren veranderen niet!  

Dat wil zeggen dat iedereen op tijd kan komen. 

We vinden het jammer dat meer en meer kinderen na de muziek nog worden 

gebracht. Elkaar nog even op de speelplaats ontmoeten voor we 

binnengaan is belangrijk. 

 

We willen na 2 jaar terug de draad opnemen voor het kleuterzwemmen van 

onze gele kleuters. 

We willen in dit laatste trimester nog inzetten op watergewenning ALS we 

voldoende vrijwilligers vinden. 

Juf Maurane zal nog een brief opstellen met de zwemmomenten en de 

vraag naar chauffeurs en helpers in het kikkerbad. 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT…………… 

 

-dat we volop bezig om terug de draad op te nemen met de 

voorbereidingen van onze familiedag. 

-dat op die familiedag onze kinderen een klein optreden gaan verzorgen in 

de sportzaal. 

-dat we op de familiedag de prijzen heel democratisch houden. 

-dat we hopen op mooi weer en een dag vol school-gezelligheid. 

 

-dat vanaf nu elke vrijdagnamiddag de gele klas en het 1ste lj gaan 

samenwerken. 

 

-dat we graag zouden hebben dat iedereen op tijd op school is. We merken 

op Achterbroekstwg te vaak dat kinderen na de muziek nog worden 

gebracht. 

 

-dat we de komende weken ook gaan inzetten op fietsvaardigheden voor 

onze jongsten.  

-dat we vragen aan de ouders om zelf ook te oefenen met hun kind. 

-dat we verwachten dat alle fietsen goed in orde zijn. 
 

                                                 

WIST JE DATJES 
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SCHOOLVAKANTIES SCHOOLJAAR 2022-2023 

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november ‘22 

Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 

Kerstvakantie:  maandag 26 december ‘22 tot en met zondag 8 januari ‘23 

Krokusvakantie: van maandag 20 tot en met zondag 26 februari ‘23 

Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april ‘23 

(paasmaandag: 10 april) 

Dag van de Arbeid: maandag 1 mei ‘23 

Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei ‘23  

Pinkstermaandag: 29 mei ‘23 

Zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instapmomenten en kijkdagen voor schooljaar 2022-2023 
 
Voor de kinderen die instappen op 1 september ’22     

 Op dinsdag 30 augustus van 10.30u tot 12u 

 

Voor de kleuters die instappen na de herfstvakantie op 7 november ’22   

 Op woensdag 26 oktober van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie op 9 januari ‘23 

 Op woensdag 21 december van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen op woensdag 1 februari ‘23     

 Op vrijdag 27 januari van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen na de krokusvakantie op 27 februari ‘23 

 Op woensdag 15 februari van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen na de paasvakantie op maandag 17 april ‘23 

 Op woensdag 29 maart van 8.45u tot 9.45u 

 

Voor de kleuters die instappen op dinsdag 30 mei ‘23 

 Op woensdag 24 mei van 8.45u tot 9.45u 

 

 

 

 

  
 

 



 

 
-Bedankt aan de ouders die hun bakfiets hebben uitgeleend aan de rode 

kleuters om naar de diertjes te gaan kijken. 

-Bedankt aan de papa om tijd te nemen en onze rode kleuters te laten 

genieten van zijn kleine dierentuin. 

-Bedankt aan de papa’s die in de groene klas mee een insectenhuis hebben 

gemaakt. 

-Juf Els bedankt iedereen voor de verrassingsdag op haar laatste schooldag. 

Enorm mooi! 

 

 

 

.  

 
 

 
We zijn op zoek naar 7 begeleiders die namens onze school mee een 

activiteit willen begeleiden op het kinderfestival van donderdag 23 juni. 

De gemeente voorziet eten en drank. 

Graag een berichtje naar juf Jana: directie@vbs-delinde.be 

 

In onze kleuterschool missen we joggingbroekjes of leggings die we 

gebruiken als reservekledij. 

Ons eigen reservemateriaal wordt niet terug gegeven ook al staat er onze 

schoolnaam op.:-(  

Hebt u nog broekjes die niet meer gebruikt worden?  

Juf Mie zal er blij mee zijn!  
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DOOR JUF LUCIA 

Tijdens de paasvakantie vond ik de tijd om nog eens te genieten van het lezen van 
een boek.  Ideaal dus om een stukje erover te schrijven in ons jaarthema “verdwalen 
in verhalen” Ik kan je verzekeren dat je met het lezen van dit boek echt wel 
verdwaalt! 

Het boek ‘Blauwe maandag’ van Nicci French is een thriller met een uiterst 
schokkende ontknoping. Het verhaal gaat over een psychologe Frieda Klein die via 
één van haar patiënten, Alan Dekker, in contact komt met een politieonderzoek. Alan 
praat met Frieda over zijn onvervulde kinderwens en zijn rare dromen. Op een dag 
wordt het vijfjarige jongentje Matthew ontvoerd en Frieda beseft dan dat de 
beschrijving die Alan geeft over zijn ongeboren zoon, opvallend veel lijkt op de 
beschrijving van Matthew. Ze besluit om naar de politie te stappen en zo begint een 
heel avontuur. Frieda ontmoet hoofdinspecteur Karlsson en samen starten ze het 
onderzoek. Ze vergelijken de ontvoering van Matthew met een ontvoering van 
tweeëntwintig jaar geleden. Ze ontdekken dat deze twee ontvoeringen in bepaalde 
opzichten toch wel op elkaar lijken. Als ze dit verder willen uitzoeken, stuitten ze plots 
op Alan zijn tweelingbroer, Dean Reeve. Dan pas start de échte speurtocht voor 
Frieda en Karlsson en komt de gruwelijke waarheid naar boven.  
 
Het boek komt misschien in het begin wat traag op gang, maar vanaf dat de auteur 
met de ruimte en de spanning begint te spelen, leg je het boek niet meer gemakkelijk 
weg. De ruimtes die Nicci French vaak beschrijft roepen een akelige sfeer op en de 
situaties waarin je een kennisvoorsprong hebt zorgen voor een een spannende  
sfeer. Ik heb erg genoten van dit boek want  in dit verhaal waren alle kenmerken van 
een goede thriller zeker aanwezig. Ik heb ook al eerder boeken van Nicci French 
gelezen en ze schrijft haar boeken op manier waardoor je gewoon niet kan stoppen 
met lezen. Dus kunnen thrillers je ook bekoren?  Dan raad ik je deze zeker aan! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

zo 1 Scholencross op de sportpark 

ma 2 Medisch schooltoezicht 6de lj in Essen 

13.45u - 1ste lj FONZZ 

di 3 Sport 6-4-5 

9u - 1ste lj gehoortest + vaccinatie 

Stage rode klas 

13.15u – 1ste lj FONZZ 

Zwemmen 3-2-1 

wo 4 Pedagogische Studiedag voor de leerkrachten  

(rond positief zelfbeeld van kinderen) 

do 5  

vr 6 6de lj fietst naar Robotland in Essen 

13u-14.30u Kindergemeenteraad 

za 7  

zo 8  

ma 9 Kleuterzwemmen voor de gele klas 

di 10 7.30u vertrek zeeklassers 

1ste graad gaat op schoolreis naar de Efteling 

3de lj op reis in je gemeente 

wo 11 Zeeklassen 

20u ouderraad 

do 12 Zeeklassen 

13u – 2de lj FONZZ 

Uiterste datum inschrijving familiedag 

vr 13 17u aankomst zeeklassen 

6de lj op bezoek in GITOK 

za 14  

zo 15  

ma 16 Stage rode klas t.e.m. 20/05 

Kleuterzwemmen gele klas 

13u – gele klas FONZZ 

di 17 Sporten 4-5-6  

Zwemmen 3-2-1 

NM: gemeentelijke kleutersportdag voor de gele klas 

   MAANDKALENDER  

Basisschool De Linde  MEI 2022 



wo 18  

do 19 3de lj op reis naar Bokrijk 

Vm – blauwe klas FONZZ 

STEM-mobiel vanuit PITO voor ons 6de lj 

17.30u aankomst 3de lj 

vr 20 Solidariteitsproject ten voordele van Peru 

za 21  

zo 22 FAMILIEDAG 

ma 23 Kleuterzwemmen gele klas 

12.45u - 4de lj – MOEV Alles met de bal – in Essen 

di 24  

wo 25 Kijkmoment in de rode klas 

19.30u schoolbestuur 

do 26 O.H.Hemelvaart – vrijaf 

9.30u Eerste Communie voor een deel kinderen van ons 2de lj in de 

kerk van Achterbroek. 

vr 27  

za 28 9.30u Vormsel voor een deel kinderen van ons 6de lj in de 

parochiekerk van Kalmthout Centrum 

zo 29  

ma 30 Instapmoment 

Kleuterzwemmen voor de gele klas 

di 31 Sporten 4-5-6 

Zwemmen 3-2-1 

 


