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NIEUWSBRIEF 
 
 

april 2019 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
 
 
We zijn gestart aan onze laatste trimester van het schooljaar.  
De tijd gaat snel vooruit. Een trimester waar nog heel wat staat te gebeuren, ook 
de laatste periode dat de schoolverlaters hier bij ons zijn.  
Ook de voorbije korte maand april (ja, want we genoten allen van een fijne 
paasvakantie) stond er heel wat op de activiteitenkalender. Lees maar verder in 
deze nieuwsbrief. 
 
Meester Peter 
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VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND 
  

 
● Op vrijdag 5 april zorgden onze ouders voor een heerlijk ontbijt. 

Tijdens deze laatste schooldag voor de paasvakantie aten de leerlingen hun 
buikje vol. 

Bedankt aan alle ouders die iets klaar maakten of die kwamen helpen. 
 

 

 
 

● Maandag 1 april (en dit is geen grap) gingen we op schoolreis. We  kozen voor de 
speeltuin “Tarzan & Jane” in Zolder. Met heel de school gingen we er te voet naar toe 
en het was prachtig weer. Toen we aankwamen hadden we de speeltuin voor ons 
helemaal alleen. Wat een topdag!!! 
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● Woensdag 3 april konden we genieten van het theaterstuk “Het geheim”. Deze 
voorstelling werd ons aangeboden door de gemeente Heusden-Zolder. Het ging over 

vriendschap en over het feit dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Het was heel 
leuk. Vooral de koekjes die in het rond vlogen…. 

 
 

● De leeuwen en de vlinders gingen dinsdag 2 april naar het verkeerspark in 
Terlaemen. Onze oud-collega meester Peter Simons had zich aangeboden om de 
fietstocht mee te begeleiden. Hij heeft er zelfs een verslag over geschreven: 

 
 

Hallo, 
Ik had beloofd een verslagje te maken van de fietstocht van de leeuwen en de 
vlinders voor de nieuwsbrief. 
 
 Op 2 april zijn we naar het verkeerspark op het circuit van Terlaemen gefietst. 
Na de gebruikelijke akkefietsjes, mijn band is plat! mijn rem werkt niet! mijn 
stuur staat los! konden we dan rond half 10 van start gaan. 
Met de politiedriewieler (Jayden) op kop van het peloton fietsten we aan  een 
rustig tempo naar het circuit. 
Net toen we stopten....pffft...had de band van juf Kim haar fiets  er genoeg van! 
 We kregen veel uitleg over de soorten borden, verkeersborden natuurlijk, en 
dan mocht iedereen om de beurt rijden met een fiets of een go-cart. Best leuk, 
maar al die regels onthouden was niet steeds even makkelijk. 
 Intussen was de fiets van juf Kim hersteld dankzij de professionele hulp van 
haar papa. 
We waren weer klaar voor  de terugtocht. 
Eerst een stukje naast het kanaal...hé een boot “De Linde!”....oei, mijn ketting is 
af!....en dan draaiden we weer het fietspad op. 
En ja hoor...pffft!..nu was de band van juf Ilse aan de beurt.  Hallo, 
alarmcentrale? Daar kwam de papa van Juf Kim er weer aan.... 
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 Allez, weer op weg. We konden de school al ruiken, snif, snif , zweetgeur, toen 
we  nog een korte helling op moesten. 
Maar eind goed, al goed!  
We zijn klaar voor de sportklassen. We kijken er naar uit! 
 
(Ex-)meester Peter Simons 
 
 

 

Nieuws! 
 

Droevig nieuws: 
● De broer van Iris (Stijn Buttiens) is op 30 maart 2019 overleden. Wij 

wensen Iris en haar familie veel sterkte toe. 
● De opa van Muhamed is overleden. Ook wensen wij hem en zijn familie 

veel sterkte toe. 
 

● Juf Patricia voor de paasvakantie een ongeval heeft gehad, we hopen dat 
ze snel hersteld is en terug naar de pauwenklas komt. 

 
 
Blij nieuws: 
Na de paasvakantie zijn er 3 nieuwe leerlingen gestart; welkom Lou, Giovanni 
en Selman. 
Maak er nog een leuke tijd van, hier in DE LINDE. 
 

TE ONTHOUDEN DATA 
 
 

● woensdag 1 mei: verlofdag (d ag van de arbeid) 
● donderdag 2 mei: zwemmen voor de poezen, pauwen, schildpadden en vlinders 
● dinsdag 7 mei: muziekinitiatie door de leerlingen van het SFC in alle klassen. 
● donderdag 9 mei: zwemmen voor de poezen, pauwen, schildpadden en leeuwen. 
● vrijdag 10 mei: Kronkeldidoe voor de pauwen in Heusden. 
● maandag 13 mei: verlofdag (lokale verlofdag) 
● donderdag 16 mei: zwemmen voor de poezen, pauwen, schildpadden en leeuwen. 
● maandag 20 mei: start van de sportklassen voor de vlinders en leeuwen. 
● donderdag 23 mei: zwemmen voor de poezen, pauwen en schildpadden. 
● vrijdag 24 mei: einde van de sportklassen voor de vlinders en leeuwen. 
● maandag 27 mei : omnisportdag te Neerpelt voor alle klassen. 
● donderdag 30 mei: verlofdag (Hemelvaartsdag) 
● vrijdag 31 mei:  verlofdag (brugdag) 

 


