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eind mei 2022

Ik mag
zonder sokken
buiten spelen.
Blote benen,
lekker fris.
Korte broek
en blote tenen.
Fijn dat het
weer juni is!

Vacature poetshulp

We zijn op zoek naar een poetshulp voor onze school aan de
Achterbroeksteenweg. Het gaat in totaal om 8u, die we in samenspraak
inplannen. Vergoeding volgens de barema’s van het sociaal secretariaat.
Heb je zin mee te werken aan een propere school? Bel of mail even naar juf
Jana: 03/666.81.15 of directie@vbs-delinde.be.
Geef deze vacature gerust door aan familie en vrienden!

Een blik op het huidige schooljaar 2021-2022
Vakantieperioden en vrije dagen:
Schoolvakanties:
Pinkstermaandag: 6/06
Begin van de zomervakantie: vrijdag 1 juli
Andere ‘speciale dagen’ dit schooljaar:
-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

Een blik op het volgende schooljaar 2022-2023
Vakantieperioden en vrije dagen:
Schoolvakanties:
- Herfstvakantie: zaterdag 29 oktober tot zondag 6 november
- Wapenstilstand: vrijdag 11 november
- Kerstvakantie: zaterdag 24 december tot zondag 8 januari
- Krokusvakantie: zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari
- Paasvakantie: zaterdag 1 april tot zondag 16 april
- Feest van de arbeid: maandag 1 mei
- Hemelvaart met brugdag: donderdag 18 en vrijdag 19 mei
- Pinkstermaandag: maandag 29 mei
Pedagogische studiedagen:
- Woensdag 16 november
- Dinsdag 23 mei
- 2 pedagogische studiedagen nog te bepalen
- 2 lokale vrije dagen nog te bepalen
Instapmomenten in de peuterklas:
- Donderdag 1 september
- Maandag 7 november
- Maandag 9 januari
- Woensdag 1 februari
- Maandag 27 februari
- Maandag 17 april
- Dinsdag 30 mei

Andere ‘speciale dagen’:
- Dinsdag 30 augustus: kijkmoment nieuwe leerlingen 10u30-12u
- Donderdag 1 september: start schooljaar
- Woensdag 26 oktober: kijkmoment instapklas 8u45
- Woensdag 21 december: kijkmoment instapklas 8u45
- Vrijdag 27 januari: kijkmoment instapklas 8u45
- Woensdag 15 februari: kijkmoment instapklas 8u45
- Woensdag 29 maart: kijkmoment instapklas 8u45
- Dinsdag 2 mei tot vrijdag 5 mei: kasteelklassen L4,L5
- Zondag 14 mei: familiedag
- Woensdag 24 mei: kijkmoment instapklas 8u45

-

-

Op zondag 1 mei gaven onze leerlingen het beste van zichzelf op de
parkcross. Vijf knappe jongens en meisjes slaagden er zelfs in een
podiumplaats te behalen! Een dikke proficiat aan iedereen!
o Kaat Ansoms (L2), 2de plaats
o Sus Martens (L2), 1ste plaats
o Nina Van Gool (L3), 1ste plaats
o Vic Martens (L3), 2de plaats
o Arne Schrauwen (L6), 1 ste plaats
Imran, Dawud en Nour kregen er een zusje bij! Gefeliciteerd met de
geboorte van Tasnim!

WIST JE DATJES
Het vierde en vijfde leerjaar gingen op zeeklassen.
WIST JE DAT ……………
- sommige ouders verstrooid (of zenuwachtig) waren bij het inpakken van de
koffer… belangrijke spullen van het opgesomde lijstje ontbraken toch nog
- de zon alle dagen van de partij was maar de wind ook
- de kinderen onder de indruk waren van de verhalen die we hoorden aan
de IJzer en in de dodengang
- we op één dag verwend werden met 2 dessertjes: yoghurt ‘s middags en
vanillepudding ‘s avonds
- dat de kinderen pluimen kregen van de gids omdat ze flink meewerkten en
al veel wisten over de kust
- we opgeleid werden tot echte krabbenvangers en dat we heel wat konden
vangen
- één van de juffen een waterbak omstootte en de krabben even zonder
water zaten
- de gids ons leerde dansen als een mannetjeskrab om de vrouwtjes te
verleiden
- de metaaldetectoren piepten en piepten en piepten … de ijverige spitters
zochten naar schatten in het strandzand maar blijkbaar waren de toestellen
verkeerd afgesteld
- er tijdens de vrije tijd een krabbenhotel en een kwallenrusthuis werden
gebouwd op het strand … ja met fantasie lukt het allemaal
- een groepje jongens hun kamer eerst een varkensstal noemde maar nadien
scoorden ze toch een 10/10 voor de best opgeruimde kamer
- er een groene pet in de Veurnevaart gevlogen is … wie weet spoelt ze ooit
wel eens aan als ze door het sluizencomplex “ De Ganzenpoot” geraakt
- sommige kinderen echt wel hebben gevoeld wat “wegzakken in drijfzand”
betekent
- voorbijgangers nieuwsgierig waren van welke school we kwamen en dat ze
het opschrift op de petjes probeerden te lezen
- we een zeehond zagen voorbij zwemmen toen we krabben aan ‘t vangen
waren
- sommigen stoer probeerden te doen en zich niet vasthielden aan de buizen
of de lussen in de tram … het was een kunst om al wiebelend samen recht te
blijven
- er een jongen van het 4de leerjaar ‘s avonds zijn pyjama niet vond … toen
hij zich omkleedde ontdekte de verstrooide professor dat hij zijn pyjama al de
hele dag nog onderaan had
- er zelfs traantjes waren voor iets dat het tegenovergestelde is van
heimwee… de kamergenootjes vonden toen onmiddellijk een nieuw woord
uit = zeeklassenwee
- er heel wat zang-, dans-, acteer-, goochel-, turn- en tekentalenten zitten in
het vierde en vijfde leerjaar

- we ook geluisterd hebben naar een moppentapper en een slaapspecialist,
die ons tips gaf om tot een goede nachtrust te komen
- er 2 jarigen waren tijdens ons verblijf in Nieuwpoort … natuurlijk hebben we
dat gevierd
- we veel hebben bijgeleerd en enorm genoten hebben.

-

Talloze vrijwilligers maakten van het familiefeest een ongelooflijk succes.
Héél heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!
De blauwe klas bedankt de mama van Jull om lekkere pannenkoekjes
te komen bakken. Ze waren super lekker!
Bedankt aan de ouders die met het derde leerjaar hebben mee
gefietst van en naar de boerderij in Achterbroek en de school in Heide!
Bedankt aan de boeren in Achterbroek waarbij het derde leerjaar op
bezoek is geweest!
Bedankt aan de begeleiders van de schoolreis naar Bokrijk!
Bedankt aan de (groot)ouders die het 4de leerjaar naar de sporthal in
Essen brachten en terug kwamen ophalen.
Bedankt aan de mama die de hele namiddag bleef om een groepje
te begeleiden. Hopelijk vond zij het even leuk als de kinderen.

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

Het derde leerjaar ging op uitstap naar Borkijk
Het leven in Bokrijk door Louise L3
Het derde leerjaar ging naar Bokrijk met de bus. De
zit duurde 2 uur. In Bokrijk waren we in het jaartal
1914.
In Bokrijk zijn we eerst naar de klimpaal geweest.
Erop klimmen was niet zo gemakkelijk. Daarna zijn
we naar de boerderij geweest. De boer deed kaka en
pipi in een hok tussen de varkenskoten. Vroeger
hadden ze in Bokrijk een apart huisje om het brood
te bakken. Op dit huisje lagen dakpannen om brand
te voorkomen. Ze maakten vroeger kaas. Daarvoor
moesten ze een rad laten draaien. In dat rad zit een
hond die snel moet lopen. Als er een stout kindje
was, moest die lopen in het rad. Het leukste was de
speelschuur. Toen we daar waren begon het net te
regenen. We zijn ook naar de snoepwinkel geweest.
Je moet er echt naartoe! Het was top!

De snoepwinkel in Bokrijk door Lou L3
Wij zijn naar Bokrijk geweest en ik ga het vandaag over de snoepwinkel daar hebben.
Toen ik in de snoepwinkel binnenkwam, was ik echt verbaasd over hoeveel snoef ze hadden.
Ik wist niet welk snoep ik moest nemen. Een tijdje later wist ik eindelijk welk ik wou. Maar
het was wel moeilijk om te kiezen tussen snoepspekjes en de haribo balletjes. Ik heb toch
gekozen voor de haribo balletjes. De smaak van de balletjes was zo goed!
Ik ben blij van de keuze die ik heb gemaakt. Een tip van mij is: Ga zeker naar de snoepwinkel
in Bokrijk!

Naar Bokrijk door Loïs L3
Mijn tekst gaat over wat er in Bokrijk te zien is: een
speelhutje, een snoepwinkel en nog veel meer.
We gaan ongeveer honderd jaar terug in de tijd. Vroeger
was er een klimpaal met een bel bovenaan. Er stonden
huizen met een rieten dak, dat waren huizen van de
armen. Bij de rijke mensen waren de huizen van steen. In
de speelhut kan je armworstelen en bowlen. Een rode bal
moet daar een baan afleggen. In de snoepwinkel heb ik
echt hele zure snoepjes gekocht voor drie euro. In de
speeltuin is er een hele grote gele glijbaan. Die draait
steeds rondjes. Er is er ook één die schuin ging. Daarbij
ging ik op mijn buik.
Ik vond het keileuk en ik denk de andere kinderen ook!

Door juf Annelie
We starten de laatste maand van het schooljaar.
Wat is het weer voorbij gevlogen.
Twee maanden tijd om vanalles met de kids te
doen.
Maar mijn partner en ik, wij maken ook graag tijd
voor elkaar. Daarom heb ik hem enkele jaren
geleden met kerstmis dit boek cadeau gegeven, de
staycation guide.
Zo gaan we elk jaar op weekendje naar één van de
stadjes uit het boek.
Het is een Nederlands boek, waardoor er meer
Nederlandse dan Belgische steden is staan.
In het boek vind je goede logeeradressen, lekkere
restaurants en leuke winkeltjes om eens te gaan
snuisteren.

Door het boek zijn we al wel naar stadjes gegaan
waar we anders niet zo snel naar toe zouden gaan.
Zo hebben we genoten van al de kunst en natuur in
Arnhem. En de laatste keer zijn we het porselein
gaan bewonderen in Delft.
Ik kijk al uit naar onze volgende trip!
Juf Annelie

MAANDKALENDER
Basisschool De Linde Juni 2022
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Schoolfotograaf op bezoek voor klasfoto's | Gele klas: 's morgens afzetten op A-school met fiets
Sportkompas L3 | 19u30: infoavond ouders L6 natuurklassen

pinkstermaandag - school gesloten
L2 naar OKA (afsluiting met Muzarto) | L3 naar de moestuin van juf Bernadette
Fietsdag kleuters
KS: schoolreis naar speeltuin Vrouwenhof

Zwemmen gele klas
Sporten L6-4-5 |Zwemmen L3-2-1 | FONZZ in blauwe klas
Techniekdag L3-4-5
Hoevefeesten: kleuters aan Hoevefeesten afzetten ipv op school (L1 vertrekt vanop school)

7u: vertrek L6 natuurklassen | Zwemmen gele klas (met de fiets) | FONZZ groene klas
L6 op natuurklassen | FONZZ L3
L6 op natuurklassen
L1-L5: kinderfestival | L6: pennenzakkenrock
kinderparlement over pleintje tegenover school | FONZZ L3 |
15u: bevraging pleintje tegenover A-school voor ouders met hun kinderen

LS: Sponsortocht project Peru | De rode klas viert de jarige kleuters van juli en augustus
Sportdag in Zeeland met hele school
9u: schoolviering in de kerk | 18u: receptie schoolverlaters
laatste schooldag: einde om 10u30

