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Zeevoeten 

 

Voeten, voeten 

op het strand, 

allemaal blote voeten 

in het zand.  

 

Ze stappen  

twee aan twee 

voet voor voet 

tot aan de zee. 

 

Dag mamavoet 

dag papavoet, 

 

ik stap 

er twee van mij 

netjes natjes bij. 

 

 

NIEUWSBRIEF  
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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 21 september 

- Vrijdag 30 september 

- Woensdag 16 november 

- Maandag 30 januari 

- Maart: datum nog te bepalen 

- Dinsdag 23 mei 

 

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 

 

Een blik op het volgende schooljaar 2022-2023 

 



 
 

Een school kan alleen bruisen dankzij een hele gemeenschap. Ook wij hopen 

volgend jaar weer bereidwillige ouders te vinden om een heleboel 

activiteiten door te kunnen laten gaan. 

 

Laat het ons zeker weten als je hieraan bij wil dragen of als je iemand kent 

(grootouders?) die wil helpen: directie@vbs-delinde.be of 03/666.81.15. Ook 

als je een deel van de momenten die we voorstellen, ziet zitten, horen we het 

graag! Alle hulp is welkom. 

 

 

• Een oproep van de ouderraad:  

Wij zouden volgend schooljaar dolgraag nog eens een toneel 

organiseren, maar hiervoor zijn we nog naarstig op zoek naar een 

regisseur. 

Is of kent er iemand met ervaring hierin die zich hiervoor kandidaat wil 

stellen? Zonder regisseur namelijk geen toneel... 

• Verder ook graag een warme oproep van de ouderraad naar nieuwe 

leden om onze toffe groep te komen aanvullen - alle hulp is welkom! 

• Wie wil graag ‘s maandags om 12u45 met de groene klas mee naar de 

sporthal te wandelen? 

• Wie heeft zin om in september en oktober om de twee weken op 

dinsdagnamiddag met het vierde en vijfde leerjaar naar het zwembad 

(13u) en/of terug naar school (14u35) te fietsen? 

• Wie wil als gemachtigd opzichter de leerlingen ’s morgens veilig de straat 

willen helpen oversteken? 

• We doen graag een warme oproep aan grootouders, tantes, nonkels, 

peters, meters,… om volgend jaar mee middagtoezicht te komen doen 

op onze school. We zoeken vrijwilligers die tussen 12u15 en 13u toezicht 

willen houden op de speelplaats aan de Achterbroeksteenweg bij de 

kleuters of lagere school (eerste tot derde leerjaar), of tussen 12u30 en 13u 

op de speelplaats aan de Brasschaatsteenweg (vierde tot zesde leerjaar). 

Een vaste dag per week, of om de twee weken,… dat kunnen we 

onderling afspreken. 

Je krijgt een fijne vrijwilligersvergoeding, de lach van onze leerlingen en 

onze eeuwige dankbaarheid in ruil       
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Sponsortocht 

 

Na de speeltijd vertrokken we voor onze sponsortocht. Onze beentjes goed 

ingesmeerd en voorzien van regenkledij, want het weer zat niet echt mee. 

 

1 ste , 2 de en 3 de leerjaar wandelden vlotjes de tocht van 5 km. Onderweg 

waren verschillende opdrachten en ’s middags aten ze hun boterhammen 

op tussen de koeien in de stal bij de moeke van Sus. De laatste activiteit, 

spelen in het speeltuintje in de Bloemstraat, is wegens het natte weer niet 

doorgegaan. 

 

4 de , 5 de en 6 de leerjaar wandelden wel 10 km. Ook zij kregen 

verschillende opdrachten te doen. Ze genoten onderweg nog van een lekker 

ijsje.  

 

Met z’n allen wandelden we 1465 euro bij elkaar voor het project Oye Lena in 

Peru! Dit is een supermooi bedrag !!! Dankjewel allemaal!!! 

 

 



 

 
        
 

• dat een kleuter aan juf Els vroeg of ‘op pensioen’ lang rijden 

was….. 

• wist-je-datjes van de 3-daagse van het 6de lj: 

o wist je dat ons 6de lj genoten heeft van hun 3-daagse 

ter vervanging van de zee-en kasteelklassen die niet 

zijn kunnen doorgaan de twee voorbije schooljaren. 

o dat  zij de grotten van Remouchamps, de Hoge Venen 

aan de Botrange, Slot Reinardstein in Ovifat en de 

leisteenmijnen in Recht bezocht hebben. 

o dat de kamerverdeling altijd spannend is 

o dat het voor sommige kinderen een hele klus was om 

een onder-en bovenlaken te leggen 

o dat ze veel geluk hadden met het weer 

o dat de speeltuin in St.Vith en aan het bezoekerscentrum 

op Hoge Venen leuke speelplekken waren 

o dat ze op de laatste avond er een gala-avond van 

hadden gemaakt 

o dat het wel lang rijden is ; 3u pfff… 

o dat je leuke foto’s kan terugvinden op onze website 

o dat ze na de 3-daagse de volgende dag weer op stap 

gingen naar pennenzakkenrock 

• dat reuzeninktvissen die 13 meter lang zijn, hersenen van 

maar een paar centimeter groot hebben? Deze hersenen 

hebben de vorm van een donut, en hun slokdarm loopt door 

het gaatje in het midden. Als ze een te grote prooi 

doorslikken, kunnen ze daardoor hun hersenen beschadigen.  

 
 

 



 

 
 

 

• Juf Els wil alle kinderen bedanken voor het geweldig gezellig optreden 

in de tuin bij haar afscheid 

• Juf Els wil de kinderen en ouders bedanken voor de tekeningen, 

kaartjes, attenties. 

• Het 3de, 4de en 5de leerjaar bedanken alle mama's, papa's, oma's en 

opa's die kwamen helpen op de techniekdag. 

Dankzij hun hulp konden er vlot veel opdrachten gemaakt worden en 

gingen alle kinderen met een doos vol leuke spullen naar huis! 

We danken ook alle ouders die eieren meegaven om lekkere koekjes 

en wentelteefjes te maken. 

Hartelijk dank aan de schrijnwerkers die voor het hout zorgden. 

• Bedankt aan de (groot)ouders die op het kinderfestival een activiteit 

begeleid hebben! Ook aan de (groot)ouders die mee gefietst hebben 

van en naar de Diesterweg. 

Dit is een dag waarop de hele lagere school weg is, dankzij de vele 

vrijwilligers is dit goed verlopen! 

• Vorige week donderdag namen we niet enkel afscheid van onze 6e 

klassers; ook in de ouderraad heeft dit z’n gevolgen: 

Daarom dan ook een dikke D A N K U - Danku! aan Sandra 

Breugelmans en voorzitster Evi Beyers voor hun jarenlange inzet! 

Volgens schooljaar zal Dieter Jacobs z'n best doen om de taak van 

voorzitter over te nemen. 

• Bedankt aan Vera voor haar jarenlange inzet in de schoolraad! 

• Bedankt aan de vrijwilliger die wekelijks kwam lezen in het derde 

leerjaar! 

• Een dikke dank je wel aan de vrijwilligsters die zich in het tweede en 

derde leerjaar ingezet hebben om kinderen te helpen met de 

Nederlandse taal! 

• Bedankt aan juf Bernadette om de derdeklassers uitleg te geven in de 

moestuin en bedankt aan de ouders die ons met de fiets begeleid 

hebben. 

• De kinderen van het tweede leerjaar roepen D A N K U naar de 

mama's en oma's die meefietsten naar en van de hoevefeesten, de 

voorstelling van Muzarto en het kinderfestival. 

• Bedankt aan FONZZ voor de knutsellessen die je aan de kinderen van 

de kleuter- en lagere school gaf! Er zijn erg mooie knutselwerkjes uit 

voortgekomen. 

• Lln. van het tweede leerjaar bedanken de moeke van Sus omdat we 

onze boterhammen mochten opeten in de koeienstal tijdens de 



sponsortocht. 

Zo zaten we lekker droog en er was zelfs een toilet! 

• Aan alle ouders die naar het zwembad zijn gereden en geholpen 

hebben bij het zwemmen van de gele klas! 

• Bedankt aan de kinderen van het kinderparlement voor hun inzet en 

goede ideeën! 

• Bedankt aan alle ouders die geholpen hebben bij het onderhoud van 

de tuin en voor het schilderen van een prachtige stratenplan van 

Achterbroek onder de luifel! 



 

 


