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NIEUWSBRIEF 
 
 

februari-maart 2022          

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 

De Lente is in het land en doet alles weer groeien. 

En wij kunnen genieten van een welverdiende paasvakantie, zodat we 
nadien weer vol  goede moed  starten aan de laatste trimester van dit 
schooljaar. 

De voorbije maanden stond er weer heel wat op het programma.  

Woensdag hadden we zelfs een ontbijtdag, heel veel ouders hielpen om 
een echt ontbijtbuffet voor de kinderen klaar te maken. In de volgende 
nieuwsbrief lees je er meer over. 

Veel leesgenot in de nieuwsbrief van februari en maart. 

VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND 
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● In de pauwenklas vierden we juf Frouke die jarig was op haar stagedag. 

We maakten hartjes en verrasten haar met een lied en gaven haar een 
dikke knuffel. Daarna smulden we van haar lekkere cake. 

              Nog een dikke proficiat juf Frouke!  

  
● Op 17 februari deed onze school weer mee met de dikketruiendag. Elke klas 

bedacht een slogan om ervoor te zorgen dat de aarde niet verder zou opwarmen. 
Daarna deden we met z’n allen de pinguïndans en kregen we een tas warme 
chocomelk! 

           En … de Groene Madam, … die was tevreden!! 

 
 

● Zwerfvuilactie, tijdens de week van 14 maart werden de omliggende 
straten van onze school netjes opgeruimd door de leerlingen. Foei, wat 
mensen allemaal op straat gooien. 

 
 

 
● Carnaval bij de vlinders en de papegaaien 

Op vrijdag, 25 februari gingen wij voorlezen voor de papegaaien. We lazen “Anna 
viert carnaval”. We speelden ook onze memory over carnaval. Eén groepje in de 
papegaaienklas en het andere groepje in onze klas. 
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Hoe hebben wij de memory gemaakt? Eerst hadden we prenten over carnaval 
gezocht en geprint. Daarna hebben we lijnen op papier getrokken en de kaartjes 
geknipt. Dan plakten we de prentjes op de kaartjes. 
Het was leerrijk en leuk! 
Geschreven door Noor en Kenaya van de vlinderklas 

 
 

● De papegaaien-, poezen en de pauwenklas vierden samen een 
carnavalsfeestje op de speelplaats. Er werd gedanst, gelachen en  
gezongen maar vooral heel veel plezier gemaakt! 

 

 
 

● Geen ‘Masked singer’ op school, maar wel professor Leer-wa-meer op 
bezoek in de klassen! En ze zag dat het goed was! De kinderen van de 
Linde zijn klaar voor een volgende UITDAGING! 
 

 
● Lego-education op school 
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Via de technische school Don-Bosco in Helchteren en het project 
‘Ontdek Techniek Talent’ kregen we weer voor twee weken de lego-
education dozen ter beschikking. 
In alle klassen werden prachtige ontwerpen gemaakt. De leeuwen 
gingen zelfs helpen bij de papegaaien. 
 

 
 

TE ONTHOUDEN DATA 
 

● paasvakantie van zaterdag 2 april tot en met maandag 18 april 2022 
● donderdag 21 april: biebbezoek voor de pauwen en schildpadden 
● donderdag 28 april: zwemmen voor de poezen en pauwen 
● maandag 2 mei: lokale verlofdag 
● donderdag 5 mei: zwemmen voor de poezen en pauwen 
● vrijdag 6 mei: Kronkeldidoe voor de poezen en pauwen te Heusden 
● maandag 9 mei: schoolreis naar Toverland: alle groepen 
● donderdag 12 mei: zwemmen voor de papegaaien en schildpadden 
● maandag 16 mei: MST op school 
● vrijdag 20 mei: schoolfeest 
● donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag 
● vrijdag 27 mei: brugdag 

 


