
nieuwsbrief DE LINDE schooljaar 2018-2019 nr. 3 

 

NIEUWSBRIEF 
 
 

november 2018 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 

De blaadjes zijn van de bomen gevallen. De dagen worden 
korter en donker. 

In deze herfsttijd bereiden we ons voor op de winter. 

In de Linde bereiden we ons voor op het laatste deel van de 
eerste trimester. 

In deze brief kan je lezen en zien hoe de maand november 
verliep 
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND 
  

Donderdag 8 november zijn wij naar ‘Alles met de bal’ geweest. We hebben 
kennis gemaakt met heel veel verschillende balsporten en balvaardigheden. 
Het was een heel leuke namiddag.  
De schildpaddenklas 

 
 

We hebben in onze klas wandelende takken. Sinds begin november zelfs 
nimfen. Nimfen zijn kleine wandelende takken, die pas uit hun eitje 
gekomen zijn. Wil je weten hoe je ze moet verzorgen, vraag je het maar aan 
iemand van de schildpaddenklas.  

   

 
Poezenklas : Tijdens de les ‘sociale vaardigheden’ leerden we over de pauw. 
Zij mochten iets meebrengen waarop hij/zij fier was . Zo waren alle kinderen eens ‘ een 
echte pauw’. 
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Dinsdag, 20 november zijn wij, samen met de leeuwen, naar het netbaltornooi geweest. 
Dat was in de sporthal van Beverlo. We moesten netbal spelen tegen andere scholen. De 
‘oude’ school van Muhamed was ook daar. De 3 ploegen van onze school hadden het 
super gedaan … en de ploeg van juf Ilse ging zelfs met de beker naar huis! 
 

 
 

geschreven door de vlinders 
 
Tijdens de voorleesweek kregen we het bezoek van Greta en Lena, die een 
mooi verhaaltje kwamen voorlezen voor de hele school. 
 

 
 

 

In onze school verzamelen we nog steeds dopjes! 
Gooi je plastic dopjes daarom niet weg! Door ze 
te verzamelen steun je het milieu én de opleiding 
voor een blindengeleidehond. 
 
 
 
 
 

Maar je mag ook altijd wijnkurken meebrengen! 
Waarom recycleren we ook kurken?  Kurken verzamelen 
vormt een actieve bijdrage tot de afvalbeperking.  
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Nieuws! 
 

 
droevig nieuws:  

Dhr. Ludo Kenens, de vorige directeur van onze school, is op 1 november 
gestorven na een lange ziekte. Hij was 60 jaar. We wensen veel sterkte toe 
aan zijn familie. 

 
blij nieuws: 

In de vlinderklas is een nieuwe leerling gestart, we heten Ricardo van 
harte welkom. 
 
De wafelverkoop verliep vlot, er is heel wat afgesnoept de voorbije dagen. 

 
 

TE ONTHOUDEN DATA 
 
dinsdag 4 december:   

Sint en Piet komen op bezoek, misschien hebben ze wel geschenkjes 
bij. 

woensdag 5 december:  
de vlinderklas bezoekt de bibliotheek 

vrijdag 7 december:  
lokale verlofdag: vrijaf voor iedereen! 

donderdag 13 december:  
oudercontact (uitnodiging volgt nog), de eerste rapporten worden 
uitgedeeld. 

donderdag 20 december:  
de poezen gaan naar het toneel in de Muze 

vrijdag 21 december :  
10:00 viering in de kerk, 12:00 het oudercomité maakt een lekker 
broodje klaar voor iedereen. 13:30: filmnamiddag 

zaterdag 22 december:  
start van de kerstvakantie 

 
NIEUW!!!! : Op vrijdag 25 januari 2019 is er een grote spaghetti-avond in 
De Linde. 
 
Noteer alvast deze datum in je agenda, de uitnodiging volgt nog. 


