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De eerste maand van het nieuwe jaar zit er weer op. ‘Wat vliegt de tijd’ horen we hier regelmatig 
in de gangen.  
In de maand januari deden de kinderen alweer een heleboel leuke en leerrijke activiteiten. De 
kamelen maakten weer elke donderdag lekker eten, de steenbokken kregen een techniekcoach 
over de vloer, de uilen leerden over Anne Frank en Pakistan… 
Het was alvast een goede start van 2016! 
 
Veel leesplezier en de allerbeste wensen voor 2016 vanwege ‘De Linde’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD 
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Kerstfeest 2015 
Op de Linde hebben we 2015 leuk geëindigd. Tijdens het 
kerstfeest  deden we vele leuke spelletjes.  Bij één spelletje 
mocht je als je een 6 gooide  veel chocolade eten. 
Mmmmmmmmmm. We moesten ook geblinddoekt een 

klasgenoot vinden. 
 

We deden ook een hoedenspel.  Op muziek moesten we 2 hoeden 
doorgeven aan elkaar. Als de muziek stopte, moesten we snel de hoed op 
hoofd zetten van de jongen of meisje in het midden van de kring.  
HET WAS EEN LEUKE LAATSTE SCHOOLDAG !  

Verslag door Ayoub (leeuwen) 

 
 

 
Biebbezoek uilen 
We zijn op woensdag 6 januari met onze klas naar de bib geweest om over 
Anne Frank te leren. We vonden het interessant om over WOII en Anne 
Frank te leren. We moesten per twee een opdracht maken. Voor we naar 
school gingen, kozen we een boek. We vonden het een leuke dag!  

en Natalia (uilen) 

 
 
Broodje kaas/kip voor de bevers 

We hebben 19 januari weer fijn gekookt! Iedereen 
heeft zijn/haar best gedaan. Spijtig genoeg 
hadden we wat weinig tijd en hebben we niet van 
de broodjes kunnen smullen op school. Maar thuis 
hebben we er wel lekker van gegeten. 
 
 
 
 
 

 
 
Een techniekcoach in de steenbokkenklas 
Meester Niels heeft ons vanalles geleerd over magnetisme. We hebben allerlei proefjes mogen 
doen. Sommige waren moeilijk, maar het was heel leuk! 

 
Verslag door Kyara 
 
 
 
 
 
 
 

VERSLAG UIT DE VOORBIJE MAAND 
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Project ‘Pakistan’ in de uilenklas 
 
Op 12 januari kwam Mr. Herbert in onze klas vertellen over Pakistan. 
Hij vertelde over de armoede in Pakistan. De kinderen moeten vanaf 
5 jaar beginnen te werken. Ze moeten bakstenen omdraaien of 
tapijten maken. Ze kunnen niet naar school gaan, maar wij vinden 

dat ze recht hebben op 
onderwijs. Daarom 
verkochten we met onze 
klas pleisters voor 5 euro 
per pakje. Zo kunnen ze daar scholen bouwen. WE 
ZAMELDEN MAAR LIEFST 500 EURO IN!!!!!! 
 
 
Verslag door Nermina (uilen) 
 
 
 
 

 
Groene knabbelsoep voor de kamelen 

 
We hadden lekkere groene knabbelsoep met 
korstjes gemaakt. We hebben hiervoor broccoli 
in kleine roosjes moeten verdelen en wel 3 
courgettes in kleine stukjes moeten snijden. Als 
laatste deden we er nog erwten bij.  
Een paar kinderen hebben verschillende sneetjes 
brood in blokjes gesneden, die werden dan 
gebakken en dat waren onze krokante korstjes 
om in onze soep te doen. 
Tijdens deze les leerden we van juf Patricia dat 

het boomstammetje van de broccoli ook heel lekker is!! Zeker de moeite waard om eens te 
proberen!  
Toen de soep klaar was, deed de juf wat soep in een soepbord, wat kaas erbij en de gebakken 
korstjes. We hebben heel goed gesmuld!  
 
 
Carnaval 
 
Omdat het bijna carnaval is, hebben de kinderen een prachtig masker 
geknutseld in de lessen bij juf Katrijn. De jongens hebben gekozen voor koude 

kleuren (blauw, groen...) en de meisjes voor warme 
kleuren (rood, geel...). Jullie zien dat het resultaat 
schitterend is! 
  
Natuurlijk hoort daar nog iets bij. Daarom zijn 
we in de klas begonnen aan bijhorende t-shirts.  We 
gebruiken dezelfde tinten als bij de maskers. 
Volgende week vrijdag (5 februari) gaan we 
carnaval vieren in de klas. De kinderen mogen dan 
kiezen of ze de zelfgemaakte verkleedkledij gebruiken van op school 
of een eigen kostuum van thuis meebrengen. Ik ben eens benieuwd! 
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Wist je dat… 
 
- Elias (steenbokken) bleef vragen aan juf Judith of hij zijn neus mocht gaan niezen? 
- Sude (bevers) ineens strepen ontdekte op juf Kim haar voorhoofd? Toen juf Kim vroeg hoe die 
strepen heten, kreeg ze wel heel leuke antwoorden: oud en versleten, gezichtsheuveltjes, 
hoofdstrepen,… 
- Yenne (bevers) bezorgd was dat juf Kim haar broek achterstevoren aan had? De juf droeg een 
broek met achteraan een ritssluiting. Yenne kwam in haar oor fluisteren dat ze haar broek 
achterstevoren aan had.  
- de stam van de broccoli rauw ook heel lekker is? 
- de kamelenklas op 4 februari een verhaal gaat vertellen in een kleuterklas van school ’t 
Molenholleke? 
- de uilen 500 euro hebben ingezameld voor Project Pakistan! 
- na de krokusvakantie de zwemlessen starten voor de kamelen, pauwen en haviken? 
- we op 4 februari allemaal BRULLIE worden? ‘Ik jij jullie, iedereen wordt brullie…’ zo begint de 
move tegen pesten van 2016. Zoek het zeker eens op op de site van Ketnet. Wij dansen en brullen 
alvast mee! 
 
 

 
 

- De opa van Maarten (uilen) is gestorven. Onze oprechte deelneming voor hem en de 
familie. 

 
 
 
 
 

 
 
donderdag 4 februari 2016   schaatsen haviken, steenbokken, uilen en leeuwen 
donderdag 4 februari 2016   kamelen gaan voorlezen in een kleuterklas 
6 – 14 februari 2016    krokusvakantie 
woensdag 17 februari 2016   schoolfotograaf 
donderdag 18 februari 2016   zwemmen kamelen, pauwen, haviken 
vrijdag 19 februari 2016   biebbezoek steenbokken 
dinsdag 23 februari 2016   bezoek SFC uilen 
donderdag 25 februari 2016   zwemmen kamelen, pauwen, haviken 

WIST JE DAT-JES … 

FAMILIENIEUWS 

TE ONTHOUDEN DATA 


